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زندگی نامه
احمد صدر حاجسیدجوادی ( ۳خرداد  ۶۶ - ۶۹۲۱فروردین  ، )۶۳۲۹از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران
و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی ،دادستان تهران ،عضو شورای انقالب ،وزیر دادگستری ،وزیر کشور ،نماینده
مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورا پیش و پس از انقالب بوده و به مدت  ۳۳سال سرپرستی دایره المعارف
تشیع را عهده دار بود
وی در پیش از انقالب وکالت تعدادی از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی ،سید علی خامنهای،
حسینعلی منتظری را بر عهده داشت .همچنین او بارها پیش و پس از انقالب بازداشت و محاکمه شدهاست .
صدر فارغ التحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی است .سیداحمدصدرحاج سیدجوادی در
بامداد یک شنبه  ۶۶فروردین  ۶۳۲۹در بیمارستان آبان شهر تهران در  ۲۱سالگی چشم از جهان فرو بست .

کودکی و تحصیل
فرزند سید علی (صدر المعالی) فرزند حاج سید حسین مجتهد خیابانی (حاج سید جوادی) که طبق جزوه شجره
طیبه تألیف سید حسن حاجی سید جوادی (دبیر) تا سی و چند نسل قبلی به زید بن علی بن حسین پیوند
یافتهاست .در محرم سال  ۶۳۳۱قمری برابر با  ۶۹۲۱در قزوین در خانه جد خود -جنب اداره شهربانی-زاده شد.
حاج سید حسین از شاگردان خاص مال محمدکاظم خراسانی (آخوند خراسانی) در نجف اشرف بوده که پس از
اتمام تحصیالت خارج حوزوی به قزوین مراجعت و مرجع عالم بود .جد اعالی آنها میر اولیا و فرزندش میر
ابراهیمی اوایل پادشاهی صفوی از تبریز به قزوین مهاجرت و در آنجا سکونت کرده و قضاوت اهالی به آنها محول
گردیده بود که همچنان تا اواخر قاجار ادامه یافت .یکی از فرزندان میر ابراهیمی ،حاج سید عبدالجواد بوده که
حاج سید جوادی از نام او نشأت گرفته است .همه اجداد این خانواده از عالمان دین بوده و اعضاء آنها تاکنون
عالوه بر قزوین در مصر و هند و شیراز و مشهد و غیره پراکنده اند .آرامگاه میر اولیا و میر ابراهیمی در آرامگاهی در
میدان جنوب شهزاده حسین قرار دارد که ساختمان مزبور به علت قدمت اثر (از زمان صفوی) همچنان تنها
ساختمان باقی مانده در آن میدان است .آرامگاه سید عبدالجواد و فرزند او میر حسین (سید بحرالعلوم از استاد به
فضل و دانش و تقوی یاد میکند) در شمال شهزاده حسین در مقبره ای وسیع قرار دارد که غالب این خانواده در
آنجا مدفون هستند .سید احمد سال های مدرسه ابتدایی و سه ساله متوسطه را در مدرسه امید قزوین -جنب
شهربانی -و دوره دبیرستان پهلوی به پایان برده و به موازات آن دروس مقدمات حوزوی را در مدرسه قدیمی
التفاتیه قزوین فرا گرفت .او به علت فقدان دوره دوم دبیرستان به تهران عزیمت نمود و در دبیرستان ثروت رشته
علمی به دریافت دیپلم علمی و سال بعد به دریافت دیپلم ادبی توفیق یافت .دوره چهارساله دانشکده حقوق رشته
قضایی و سیاسی را در دانشگاه تهران سپری کرد و با گرفتن دو لیسانس و سپس گذرانیدن دوره دانشکده افسری
(صنف توپخانه) تهران برای انجام خدمت وظیفه به دریافت درجه ستوان دومی احتیاط نائل شد .

خدمات اداری
او در اسفند  ۶۳۹۹وارد خدمت قضایی دادگستری شد و در ابتدا به دادیاری دادسرای شهرستان رشت و بعد
بازپرسی آن منصوب شد .در این دوره گیالن به خاطر درگیری های بسیار زیاد حزب توده پرتالطم بود .او به علت
بازداشت تودهایها و رسیدگی به پرونده آن ها به دادگستری اراک منتقل و در آنجا سمت ریاست شعبه ۹
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دادگاههای عمومی شهرستان را یافت ( ۶۳۹۱شمسی) و چندی بعد با سمت دادستانی شهرستان ساوه (۶۳۹۱
شمسی) به ساوه رفت و سپس به سمت ریاست دادگستری آن شهرستان منصوب شد ( .)۶۳۹۱ -۹۲در اوایل سال
 ۶۳۹۲شمسی با سمت ابتدا دادیاری دادسرای تهران و سپس بازپرسی دادسرا به تهران منتقل شد.
حاجسیدجوادی در سمت بازپرسی دیوان ،در غالب استانهای کشور (تبریز -اصفهان -سیستان) مأموریت رسیدگی
به جرائم کارکنان دولت و شهرداری ها و غیره را به عالوه سمت بازرسی کل کشور داشتهاست)۶۳۳۳ -۶۳۹۲( .
مخصوصاً در استان خراسان حدود  ۶۳ماه توقف (هنگامی بود که در هر استان یک بازپرس دیوان و بازرسی کل
کشور توقف) داشته و به شکایات واصله و اتهامات منتسبه باالخص در آستان قدس رضوی رسیدگی
میکردهاست .

فعالیت سیاسی
فعالیت سیاسی صدر از هنگام ورود به تهران و آشنایی اش با سید رضا زنجانی و در دوران نخستوزیری محمد
مصدق شروع شد .پس از کودتای  ۹۲مرداد و حکومت مصدق و تشکیل نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری آیه
اهلل زنجانی به آن نهضت پیوست و کمیته ادارات آن نهضت را با عضویت
نیکومنش ،اقلیدی ،ذوالنصر و امیرحسین پوالدی تشکیل داد و در فعالیت مبارزاتی از قبیل حضور در اجتماعات و
تظاهرات و اعتصابات و ه مکاری در نشر راه مصدق و اعالمیه دیگر و پخش آنها و تهیه متنهای سیاسی با کمک
برادرش علیاصغر حاج سید جوادی فعالیت مداوم داشت .
در اوایل سال  ۶۳۳۳با تشکیل کنگره جبهه ملی دوم و اختالف نظر میان اعضاء استقالل فکری نمایان محمود
طالقانی و مهدی بازرگان و یداهلل سحابی که منجر به کنارهگیری آنان از کنگره جبهه ملی ایران شد و موضوع
تجمع دوستان همفکر که عالوه بر فعالیت ملی میهن مالحظات جنبه های مذهبی نیز ضروری و حتمی است
مطرح و تشکیل جمعیت جدیدی (نهضت آزادی ایران) ضروری و الزم به نظر رسید .در اردیبهشت ماه سال ۶۳۳۳
با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت نورالدین
الموتی به دادستانی عمومی شهرستان تهران
منصوب گردید .در طول سمت دادستانی که
حدود یک سال و نیم به طول انجامید غالب
پروندههای اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس
هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر
پرونده اختالس در ساخت ساختمان سنا که
فروغی (هم بازی شاه) و کیانی رئیس شرکت
سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری
بود) همه از طرفداران دربار بودند به دستور صدر
توقیف و پروندهها مورد تعقیب قرار گرفتند که
غالباً اتهامات آن ها ثابت و منجر به صدور ادعانامه
از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده
ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی)
مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف
دربار به جایی نرسیده و  ۳۱میلیون تومان
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اختالس متهمان به وسیله بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در
مراحل معوق و بعد بال اثر باقی ماند .پرونده مهم دیگری که اتهام سرلشکر آزموده و توقیف او (که دادستان دادگاه
دکتر مصدق بود) و شور و هیجان و خوشحالی شدیدی بین مردم ایجاد کرده بود و دکتر مصدق برای تشکر عکس
امضا شده خود را از تبعیدگاه به نام صدر فرستادند و تشکر کردند و لطفاهلل میثمی در خاطرات خود نوشتهاست
که « :آزموده زیر نام احمد صدر حاج سید جوادی نوشته بود :یکی از آدم های بسیار خطرناک است و باید با او
برخورد جدی کرد» .آقای گلستانیان وزیر دادگستری قبلی نیز در خاطرات خود نامی از صدر یاد کردهاست که در
سفر خراسان برای رسیدگی به یک پرونده آستان قدس رضوی آمده بود و با صدر در آنجا تماس داشتهاست .و
همچنین در جریان توقیفات زیاد مبارزان و طرفداران مصدق در حکومت نظامی و دادرسی ارتش مراتب از طرف
صدر و دادستان تهران مورد سؤال و اعتراض به غیر قانونی بودن بازداشتها قرار میگرفت .صدر در زندان شهربانی
با رادنیا و آسایش از مبارزان علیه دربار مالقات نمود که بالفاصله به دربار از طرف سازمان امنیت گزارش گردید
کلیه این اقدامات به حدی رسید که خشم دربار و شاه را برانگیخته بود و بالفاصله پس از سقوط حکومت دکتر
امینی و کنارهگیری مرحوم الموتی صدر نیز م نتظر خدمت و از کار برکنار شد .ادامه انتظار خدمت ناچار منجر به
بازنشستگی پیش از موعد صدر گردید که باز هم به علل مخالفت سازمان امنیت و دستگاههای حاکم تقاضای
صدور پروانه وکالت او بیش از یک سال و نیم طول کشید تا اینکه کانون وکال آن پروانه را صادر نمود۶۳۳۱( .
شمسی) در مبارزات روحانیان که در دهه  ۱۳شروع شده بود هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل جهت هر یک
از زندانیها یا تبعیدیها مرتباً به صدر مراجعه می نمود و صدر هم با وکالی دادگستری امثال اسداهلل مبشری،
نورعلی تابنده (مجذوبعلی شاه) ،عبدالکریم الهیجی ،متین دفتری ،حسن نزیه ،منوچهر مسعودی و اعتصام
هماهنگی میکرد و وکالتنامه های ارسالی از طرف رفسنجانی پس از امضاء وکالی تعیین به آنها از طرف صدر
تسلیم می گردید .از جمله افرادی که وکالتشان با خود صدر بود سید علی خامنهای (صدر اصرار داشت برادری
ایشان سید محمد خامنهای که وکیل شده بهتر است در دفاع برادرش شرکت کند اما آقای خامنهای نپذیرفت)
مهدوی کنی ،صادق خلخالی ،فرزندان موسوی اردبیلی و علی مشکینی -ربانی شیرازی و عدهای دیگر و احمدی
فروشانی در اصفهان و سید عبدالحسین دستغیب در شیراز که خود برای دفاع از آنها به شیراز رفت و در محاکمه
شرکت کرد .
صدر برای دفاع از سید علی خامنه ای و شیخ علی تهرانی دوبار با هواپیما به مشهد رفت و دفعه دوم هنگام محاکمه
عده  ۶۳تا  ۶۱نفر از وابستگان به سازمان امنیت جلوی در دادگستری جمع شده و شعار علیه آقای خامنهای و
صدر حاج سید جوادی میدادند پاسبان مأمور جلوی درب دادگستری مطلع شده که آنها قصد حمله و ضرب و
شتم هنگام خروج از آنجا را داشتند مراتب را به تیمورتاش (رئیس دادگاه جنائی محل محاکمه) اطالع داد و
تیمورتاش با عجله جلسه را (با رضایت صدر) تجدید کرد و صدر را با دو مأمور از درب پشت دادگستری خارج
نمودند .
صدر جزو مؤسسین انجمن طرفداران حقوق بشر و نیز دفاع از زندانیان سیاسی بود که در جمعیت طرفداران حقوق
بشر دایره حقوقی آنها اداره میکرد و از دستگاهها به خاطر زندانی شدن افراد سؤاالت متعددی مینمود و
بازداشت و محاکمه آنها را تعقیب میکرد و نیز از طرف این جمعیت هنگام حمله و هجوم اراذل و اوباش یا
مأموران سازمان امنیت در شهرستان ها به نمایندگی از آن جمعیت به چند شهرستان سفر کرد( .با همراهی افراد
دیگر از نمایندگان نویسندگان یا کانون وکال یا جمعیت های دیگر) که از آن جمله بود سفر به مشهد سفر به قزوین
و به نجف آباد که در نجف آباد به اتفاق دو نفر نماینده دیگر جمعیتها و وزارت دادگستری و یک خارجی و چند
نفر دیگر مواجه با برخورد شهربانی و جلب صدر و دکتر متین دفتری به اداره شهربانی و تحت نظر بودن در آنجا
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که نتیجه با تلفن وزارت دادگستری از مرکز آزادی یافته و به تهران مراجعت کردند (آذر  )۱۱و گزارش برای
آگاهی مردم دادند .
اغلب هماهنگی برای مصاحبه با خبرنگاران خارجی با مطلعین از مسائل سیاسی در تهران توسط صدر صورت
میگرفت .این مصاحبهها در منزل خود او یا محلهای دیگر صورت میگرفت و در روزنامههای خارجی منعکس
میگردید .یکی از روزنامه نگاران که میخواست با یکی از شکنجهشدهها در زندان مالقات کنند ،که حسن الهوتی
به اتفاق هاشمی رفسنجانی در ماشین صدر مالقات کرد .و در طول راه اتوبان کرج موضوع شکنجهها سؤال میشد
و الهوتی جواب میداد و توسط صدر به زبان فرانسه ترجمه میشد .الهوتی در پاسخهای خود گفت من و پسرم در
زندان بودیم و بازجویان برای آنکه از الهوتی و پسرش حقایق و واقعیت را کشف کنند پسر را آورده و شالق به
دست الهوتی دادند که فرزندش را شالق بزند .الهوتی با اکراه تمام اولین ضربه را که زده و پسرش گفتهاست پدر
آهسته بزن الهوتی گفت ا گر آن موقع کاردی در دسترسم بود خود را میزدم و از این عذاب روحی خالص
میشدم .در اینجا خبرنگار مزبور حیرت کرده بود و میگفت شما اشتباه ترجمه نمیکنی؟ گفتم نه عین اظهار خود
ایشان است .این مصاحبه در لوموند منتشر شد و انعکاس عجیبی داشت.
منزل صدر محل تجمع غالب روحانیان مخصوصاً ایام سوگواری و یا به بهانه آن و جلسات متعدد بحث و گفتگو در
مسائل مختلف و برای تصمیم گیری در قضایای مهم در آن خانه تشکیل میشد .و نیز صدر در غالب محاکماتی که
دانشجویان دانشگاه در دادگاههای جنایی تهران محاکمه میشدند به اتفاق وکالی دیگر شرکت مینمود .

فعالیت سیاسی در هنگام انقالب و پس از آن
در اواخر سال  ۶۳۱۱و بهار و تابستان  ۶۳۱۱با دوستان دیگرش مانند ناصر میناچی ،عبدالکریم الهیجی و فتح اهلل
بنی صدر با تشکیل جلساتی در تهیه پیش نویس قانون اساسی اقدام کردند .پیش نویس تدوین شده به دستور
ایت اهلل خمینی به حسن حبیبی که او هم از فرانسه شروع به تدوین متن دیگری کرده بود ،تحویل داده شد .او در
تشکیالت جمعیت دفاع از آزادی که به وسیله یداهلل سحابی و
مهدی بازرگان پایه گذاری گردید ،جزو مؤسسین و اعضاء اصلی
بود و از اداره کنندگان کمیته حقوقی آنها و تعقیب پروندههای
زندانیان امنیتی بود .با صدور دستور تشکیل شورای انقالب از
طرف آیت اهلل خمینی صدر از اعضای آن شورا بود .
او در فعالیتهایی که عباس امیر انتظام برای جلوگیری از هجوم
ارتش به مردم انجام میداد ،شرکت می کرد .همچنین در مالقات
با جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و دادن دسته گل توأم با
نامهای که علی اصغر حاج سید جوادی خطاب به او تهیه کرده
بود ،حاضر بود و همچنین در تهیه قالیچه هدیه به شهر قهرمان
اسکندریه فعالیت داشت .
در استقبال از آیت اهلل خمینی هنگام مراحعتش به تهران به
اتفاق سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان و یداهلل سحابی
حاضر بود و دیدارهایی با خمینی در مدرسه رفاه توسط آنها
صورت گرفت و باالخره به عضویت دولت موقت بازرگان ،ابتدا به
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عنوان وزیر کشور ( ۶۳۱۱شمسی) و سپس به عنوان وزیر دادگستری عضویت داشت .او در دوران تصدیگری
وزارت کشور تالش بسیاری برای برقراری نظم شهر ها و جلوگیری از آشوب و اخالل اوباش و تعیین استانداران و
فرمانداران و به فعالیت انداختن کالنتری ها و مراقبت از اقدامات ضد انقالب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم
که بیش از  ۲۱درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش
نویس قانون اساسی به مجلس ،اقدامات مؤثری مبذول داشت .او در تیر ماه  ۶۳۱۲یا استعفای اسداهلل مبشری به
وزارت دادگستری منصوب گردید که تا آخر مأموریت دولت موقت ادامه داشت .در دادگستری هم برای تنظیم
قوانین لزوم که قانون دادگاههای مدنی خاص از آن جمله بود همت گماشت .
پ س از سقوط دولت موقت در مقدمات تشکیل مجلس شورا دخالت داشت و در نتیجه به نمایندگی مردم قزوین در
مجلس اول انتخاب گردید و با سایر اعضای نهضت آزادی (بازرگان و یداهلل سحابی و  )...همراه و همرأی بود .

دیگر فعالیتها
صدرحاجسیدجوادی با وجود داشتن پروانه وکالت در پرونده های عادی در را دخالت نکرد و تنها در پروندههایی که
علیه بازرگان یا به شکایت او تشکیل شده بود به عنوان وکیل مدافع حاضر شد و به همین صورت در پرونده مربوط
به نهضت آزادی ایران و دبیر کل بعدی آن ابراهیم یزدی برای دفاع از حقوق آنها شرکت نمود .او در سالهای
اخیر نیز عضو افتخاری شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بود .صدرحاج سیدجوادی در  ۶۲فروردین در سن ۲۳
سالگی بازداشت شد و با سپردن وثیقه به مبلغ  ۹۳۳میلیون تومان بعد از یک هفته آزاد شد .او همراه با سایر
متهمین نهضت برای محاکمه که به دادگاه احض ار شد و پس از انجام محاکمه به اتفاق سایر اعضاء نهضت آزادی
ایران به پرداخت جریمه نقدی (به علت کهولت سن) در حدود  ۱۱میلیون ریال محکوم گردید .صدرحاج
سیدجوادی در محاکمه انفرادی از خود دفاع نکرد ولی وکیل او محمدعلی دادخواه دفاع جداگانهای از او انجام داد
و همچن ین صدرحاج سیدجوادی شخصا حاضر به درخواست تجدید نظر در حکم بدوی نشد و دادخواه تقاضای
تجدید نظر در حکم نمود .یکی از اشتغاالت روزمره صدر از  ۶۳۱۳شمسی (دی ماه آن سال) ابتدا تهیه مقدمات
تدوین و سپس سرپرستی علمی دائرةالمعارف تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و از  ۶۳۱۹به
علت استعفای دکتر محقق بنا به تصویب هیئت امناء عهدهدار سمت سرپرستی دائرةالمعارف مزبور گردید و آخرین
جلد آن یعنی جلد  ( ۶۳تا آخر حرف الم) را نیز به سرپرستی خود ،تحویل جامعه فرهنگی داد دائرةالمعارف تشیع،
در سال  ۶۳۲۹کتاب سال جمهوری اسالمی شناخته شده و جایزه دریافت کردهاست .

فعالیت در نهضت آزادی ایران
در اوایل سال  ۶۳۳۳اعضای طیف مذهبی نهضت مقاومت ملی به رهبری سید محمود طالقانی و مهدی بازرگان و
یداهلل سحابی عطایی نیاز دیدند که تشکلی ایجاد کنند که عالوه بر عناصر ملی به مباحث مذهبی نیز توجه داشته
باشد .صدر از ابتدای مباحثات و نتیجه گیری و انتخاب نام نهضت آزادی ایران و عضویت در آن ،با دوستان هم
عقیده در دو جلسه شرکت داشته و جلسه دوم در منزل او برگزار شده بود .در همین جلسه آیت اهلل طالقانی برای
عضویت در این تشکیالت استخاره کرد و در نتیجه استخاره خوب آمد .صدرحاج سیدجوادی جزء مؤسسین نهضت
محسوب بوده است ،اما به لحاظ رعایت محذوریات شغلی که قانوناً قاضی دادگستری را ممنوع از شرکت در احزاب
نموده بود ،نام صدر مخفی گردید .در دهه  ۳۳و بعد از بازداشت اعضای نهضت آزادی ،صدرحاج سیدجوادی به
همراه افرادی مانند گلپروران و پرویز یعقوبی و هاشم صباغیان (و ایام مختصری هم جالل الدین فارسی پس از
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آمدنش از خارج و یکی دو نفر دیگر) عضو هیئت اجرائیه موقت نهضت آزادی بود .صدر در فعالیتهای نهضت
آزادی ایران پیوسته شرکت داشته و همیشه عضو شورای مرکزی نهضت بوده .او پس از بازداشت عزت اهلل سحابی
که مأمور تماس با دوستان و نمایندگان نهضت در خارج از ایران بودند عهده دار برقراری این تماسها گردید و در
آمریکا با ابراهیم یزدی و همچنین تقیزاده در لندن وصادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر در پاریس و صادق
طباطبایی در آلمان مدتبا در تماس بود .خود او نیز در فروردین  ۶۳۱۱شمسی مأموریت یافت که هنگام مسافرت
به خارج با این افراد در تماس بوده و در هر محلی مشکالت مربوط به آن شهر یا کشور را بررسی و با دقت کامل
رفع کند .در هنگام مسافرت او به آمریکا ،مرگ علی شریعتی اتفاق افتاد که با کمک آقای ابراهیم یزدی ،احسان
شریعتی (فرزند شریعتی) را برای حمل جنازه از لندن به سوریه فرستاده و دیگر اقدامات الزم لزوم معمول داشت.
احمد صدرحاج سیدجوادی در یازدهمین کنگره نهضت آزادی ایران به عضویت دائمی و افتخاری شورای مرکزی
این حزب انتخاب شد و تا پایان عمر در کلیه جلسات ح زبی حضوری پر رنگ و پیگیر داشتند .وی پس از آزادی از
زندان در سال  ۶۳۲۳محل مراجعه خانواده های بازداشت شدگان نهضت آزادی بود و در سال  ۶۳۲۶دبیرکل
نهضت آزادی به خاطر زحماتش از او تقدیر به عمل آورد .همچنین در سال  ۶۳۲۱نهضت آزادی ایران و شورای
فعاالن ملی مذهبی در برنامه سالگرد درگذشت آیت اهلل طالقانی در حسینیه ارشاد از صدرحاج سیدجوادی به
خاطر یک عمر مجاهدت و مبارزه تقدیر کردند و عصای مرحوم آیت اهلل طالقانی و عبای مرحوم آیت اهلل زنجانی به
وی هدیه داده شد .او این هدایای را به موزه دکتر محمد مصدق اعطا کرد .در سال  ۶۳۲۲جایزه قلم طالیی از
طرف انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران به او تعلق گرفت .

نامهها
صدرحاج سیدجوادی بعد از انتخابات
ریاست جمهوری دهم در سال ،۶۳۲۲
و بسته شدن فضای سیاسی کشور با
نوشتن نامه و صدور پیامهای متعددی
نسبت به شرایط کشور اعتراض کرد .
از آن جمله نامه به مراجع تقلید،
رهبر جمهوری اسالمی ،رییس قوه
قضاییه ،و نهادهای بینالمللی (پاپ
بندیکت شانزدهم ،دبیرکل سازمان
ملل و رییس اتحادیه اروپا) و
همچنین پیامی به ایرانیان خارج از
کشور و بیانیه هایی در سالگرد تاسیس نهضت آزادی ،سالگرد درگذشت مرحوم دکتر سحابی و مرحوم آیت اهلل
طالقانی نوشت .
او در نامه خود به مراجع خواست که آن ها خواست سکوت خود را در برابر مظالم و فجایع داخلی بشکنند و از
رییس قوه قضاییه درخواست کرد دادگاه انقالب را سی سال پس از پایان انقالب تعطیل کند .او در نامه خود به
رهبر جمهوری اسالمی با یادآوری اینکه زمانی وکیل او بوده و حق الوکاله خود را نگرفته است ،از او خواست
« ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و
حجه االسالم و المسلمین مهدی کروبی و اعالم آشتی ملی ،زمینه بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماید ».
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او در نامه خود به مراجع بین المللی خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی
عامالن و آمران فجایع بعد از انتخابات شد .
صدرحاج سیدجوادی در پیامی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس نهضت آزادی ایران خطاب به ملت ایران ،ضمن
ابراز نگران ی از تصمیمات نادرست و مغایر منافع ملی دولت دهم و رییس آن در عرصههای سیاست ،اقتصاد و
فرهنگ ،اظهار داشت« :از حمله مغول به این سو ،چنین یورش و تهاجمی علیه» ایرانیت و اسالمیت «به نحو
توامان رخ نداده است ».
او در پیامی که به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت دکتر سحابی صادر کرد به رهبران جمهوری اسالمی توصیه
کرد« :اگر میخواهند از مسیر ظالمانهای که پیش گرفته اند ،بازگردند؛ به سخنان آن پیر دوباره مراجعه کنند که از
آن جمله نامهای به رهبر فعلی جمهوری اسالمی در سال  ۶۳۱۲بود که اگر مفاد آنرا آویزه گوش خود میکردند
وضع حکومتی که با وعده مدینة النبی برسر کار آمده بود این نمیشد ».
همچنین او در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت اهلل طالقانی توصیه کرد« :که الگوی وحدت طالقانی را
سرمشق کار خود قرار دهند تا امثال طالقانی ها پدید آیند و ایران عزیز از این شرایط اسفبار نجات یابد ».او اضافه
کرد :در پایان حاکمان را نیز توصیه می کنم به مردم بازگردند و به جای سرکوب مخالفان به تعامل بپردازند .اگر
دوام قدرت با چنین روش هائی ممکن بود تا کنون تاریخ شاهد انقراض حکومتهای دیکتاتوری و پیروزی ملتها
نبود« .
حاج سید جوادی همچنین در نامهای سرگشاد ه به کنشگران سیاسی مقیم خارج ،خواهان کنارنهادن اختالفات ،و
توجه به منافع ملی و ترجیح دادن اشتراکات بر افتراقات شد .
وی بارها از سوی دستگاه امنیتی تهدید شد تا دست از نامه پراکنیهای خود بردارد .

ممنوعالخروج شدن
در تاریخ  ۹۳اردیبهشتماه  ۶۳۲۳شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین
احضاریهای برای آقای حاج سید جوادی صادر کردهاست و او را ممنوع الخروج کردهاست .
آقای حاج سید جوادی که  ۲۱سال دارد ،در نامه ای سرگشاده با اشاره به کهولت سن و وضیت جسمیاش
نوشتهاست که» نه پای سفر دارم و نه دل دوری از وطن ،اما دادگاه صادر کننده رای و مسئوالن آن را فاقد شرایط
صالحیت قانونی و اخالقی میدانم« .

وفات
احمدصدرحاج سیدجوادی ،روز سه شنبه
ششم فروردین  ۶۳۲۹در پی وخامت
وضعیت گوارشی به بخش مراقبتهای ویزه
بیمارستان آبان منتقل شد و صبح روز
یکشنبه  ۶۶فروردین  ۶۳۲۹سایت «میزان
خبر» ،نزدیک به نهضت آزادی ،از درگذشت
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دکترسید احمدصدرحاج سیدجوادی خبر داد .شخصیتها ،احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی بسیاری در
پیامهای جداگانه مرگ وی را تسلیت گفتند ،از جمله این شخصیتها و گروهها میتوان به سید محمد خاتمی،
آیت اهلل یوسف صانعی ،آیت اهلل بیات زنجانی ،اعضا و عالقمندان نهضت آزادی در خارج از کشور ،حزب مجاهدین
انقالب اسالمی (شاخه خارج از کشور) ،جبهه ملی ،خانوادههای قربانیان قتلهای زنجیرهای ،حزب توده ایران و...
اشاره کرد .رسانه های فارسی زبان داخل و خارج از ایران به طور گسترده مرگ او را پوشش دادند و با تهیه گزارش
و انجام مصاحبه به این موضوع پرداختند .پیکر دکترسیداحمدصدرحاج سیدجوادی امروز  ۶۹فرودرین  ۶۳۲۹با
حضور دهها تن از چهره های شناخته شده ،فعاالن سیاسی و مردم از جلوی بیمارستان آبان تشییع شدو در مقبره
خانوادگی قزوین به خاک سپرده شد .از جمله شرکت کنندگان در این مراسم میتوان به دکتر ابراهیم یزدی،
عبداهلل نوری ،حسین انصاری راد ،محمد توسلی ،غالمعباس توسلی ،هرمیداس باوند ،عباس امیرانتظام ،حبیب اهلل
پیمان ،لطف اهلل میثمی ،محمد ملکی ،عماد الدین باقی ،مرتضی الویری ،طاهری نجف آبادی ،شکوری راد ،کیانوش
راد ،سوسن ،سارا و احسان شریعتی ،محمود یگانلی ،سعید شریعتی و اعضای شاخههای اصفهان ،آذربایجان و
زنجان نهضت آزادی ،نیروهای ملی -مذهبی و اعضای احزاب ملی اشاره کرد .همچنین بعد از ممانعت نهادهای
امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم سیداحمدصدرحاج سیدجوادی در حسینیه ارشاد و مساجد عمومی
شهر تهران ،این مراسم امروز در منزل ایشان و با حضور چهرههای سیاسی برگزار شد .در این مراسم چهرههایی
نظیر دکترابراهیم یزدی ،حسین شاه حسینی ،حسین انصاری راد ،عبداهلل نوری ،محمد توسلی ،هاشم صباغیان،
غالمعباس ت وسلی ،عباس امیر انتظام ،عباس شیبانی ،غالمحسین کرباسچی ،محمدرضا عارف ،محمدرضا خاتمی،
محمد ملکی ،محمدبسته نگار ،حبیب اهلل پیمان ،کوروش زعیم ،بهرام نمازی ،حسین شاه اویسی ،خسرو سیف،
محمد نوریزاد ،محمدجواد مظفر ،سعید لیالز ،خانواده دکتر علی شریعتی و جمعی دیگر از روزنامه نگاران ،فعاالن
ملی-مذهبی و اعضای احزاب ملی اشاره کرد
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اخبار
میزان ۶۳۲۹/۶/۲
دکترصدرحاج سیدجوادی در بیمارستان بستری شد
میزان :دکتراحمدصدرحاج سیدجوادی ،از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران ،از روز سه شنبه در بیمارستان بستری
شده است.
به گزارش «میزان خبر» ،او که از ناراحتی گوارشی رنج می برد ،بعد از بستری شدن در بیمارستان به خاطر وخامت
وضعیت جسمانی به بخش نگهداریهای ویژه منتقل شده است.
احمد صدر حاجسیدجوادی زاده سوم خرداد  ۶۹۲۱در قزوین ،از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از
اعضای فعال نهضت مقاو مت ملی است .دادستان تهران ،وزیر دادگستری ،وزیر کشور ،نماینده مردم قزوین در اولین
دوره مجلس شورا پس از انقالب و سرپرست دانشنامه تشیع از دیگر سمتها و عناوین او در سالهای پیش و پس
از انقالب است.
سایت «میزان خبر» بهبودی این پیر نستوه و مبارز دیرین ایران زمی ن را از خداوند مسئلت دارد و از عموم ایرانیان
میخواهد برای او دعا کنند.

کلمه ۶۳۲۹/۶/۲
احمد صدر حاج سیدجوادی در بیمارستان بستری شد
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی ،از مبارزان ملی و از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران ،در بیمارستان بستری شده
است.
به گزارش «میزان خبر» ،این مبارز نهضت ملی ایران ،که از ناراحتی گوارشی رنج میبرد ،روز سه شنبه بعد از
بستری شدن در بیمارستان به خاطر وخامت وضعیت جسمانی به بخش نگهداریهای ویژه منتقل شده است.
احمد صدر حاجسیدجوادی زاده سوم خرداد  ۶۹۲۱در قزوین ،از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از
اعضای فعال نهضت مقاومت ملی است .دادستان تهران ،وزیر دادگستری ،وزیر کشور ،نماینده مردم قزوین در اولین
دوره مجلس شورا پس از انقالب و سرپرست دانشنامه تشیع از دیگر سمتها و عناوین او در سالهای پیش و پس
از انقالب است.

میزان۶۳۲۹/۶/۶۳
عیادت شخصیتهای ملی و سیاسی از دکترصدرحاج سیدجوادی
میزان :فعالین و شخصیتهای سیاسی طی روزهای گذشته با حضور در بیمارستان آبان از عضو بنیانگذاران نهضت
آزادی عیادت کردند.
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به گزارش «میزان خبر»  ،اعضای نهضت آزادی ،نیروهای ملی مذهبی و اعضای جبهه ملی و دیگر گروهها و فعاالن
سیاسی ،اجتماعی و روزنامه نگاران ،با حضور در بیمارستان آبان از دکتر احمدصدر حاج سیدجوادی دیدار کردند.
دکتر احمدصدر حاج سیدجوادی ،روز سه شنبه به خاطر وخامت وضع جسمانی به بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستان آبان منتقل شد.
صدرحاج سید جوادی از معدود اعضای باقی مانده شورای انقالب است و مسئولیت وزارت کشور را در روزهای پس
از انقالب در دولت موقت بر عهده داشت.
او در روزهای نخست فروردین سال  ۶۳۱۲در حال آماده کردن مقدمات رفراندوم جمهوری اسالمی بود .در این
رفراندوم  ۲۱درصد واجدین شرایط شرکت کردند که اکثریت قاطع به استقرار جمهوری اسالمی رای آری دادند.

میزان ۶۳۲۹/۶/۶۶
سیداحمدصدرحاج سیدجوادی درگذشت
میزان :عضو بنیانگذار نهضت آزادی امروز یکشنبه  ۶۶فروردین  ۶۳۲۹درگذشت.
به گزارش «میزان خبر»  ،دکترسید احمدصدرحاج سیدجوادی بعد از یک دوره بیماری ساعتی پیش در بیمارستان
آبان دار فانی را وداع گفت.
این عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ،در شمار اعضای شورای انقالب بود و در کابینه مهندس بازرگان سمتهایی
نظیر وزارت کشور و وزارت دادگستری را بر عهده داشت و در مقام اولین وزیر کشور بعد از انقالب ،رفراندوم
جمهوری اسالمی را در فروردین ماه  ۶۳۱۲برگذار نمود.
در سال  ۶۳۲۲انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به صدرحاج سیدجوادی قلم طالیی را اهدا کرد و ایشان پس از
انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز به هیچ عنوان دست از انجام وظایف ملی و مذهبی خویش نکشید و با صدور
نامهها و بیانیههای متعدد ،به امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت میپرداخت و نامههایی به رهبری و رئیس قوه
قضائیه و همچنین بیانیه هایی خطاب به ملت ایران ماحصل این دوره از زندگی پرفروغ ایشان است.
زمان و مکان مراسم تشییع متعاقبا اعالم خواهد شد.
سایت «میزان خبر» این ضایعه را به خانواده ایشان ،اعضای نهضت آزادی و عموم مردم ایران تسلیت میگوید و از
خداوند منان علو درجات او را خواستار است.

ندای آزادی ۶۳۲۹/۶/۶۶
مراسم تشییع پیکر زنده یاد احمد صدر حاجسیدجوادی ،دوشنبه از برابر بیمارستان آبان تهران
مراسم تشییع پیکر زنده یاد دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ،روز دوشنبه  ۶۹فروردین  ۶۳۲۹ساعت  ۲صبح از
مقابل بیمارستان آبان تهران برگزار خواهد شد .
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به گزارش ندای آزادی ،فردا دوشنبه مراسم تشییع پیکر زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی  -از اعضای شورای
مرکزی نهضت آزادی ایران  -از مقابل بیمارستان آبان تهران آغاز و در شهر قزوین به خاک سپرده خواهد شد.
یادآور می شود دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ،که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی و منتقد جمهوری
اسالمی یاد می شد ،بدلیل بیماری روز یکشنبه (امروز) در بیمارستان آبان تهران درگذشت.

کلمه ۶۳۲۹/۶/۶۶
کهنسال ترین مبارز سیاسی ایران درگذشت /سید احمد صدر حاج سیدجوادی تا آخرین روزها نگران
ایران بود
سید احمد صدر حاج سید جوادی ،از اعضای شورای انقالب اسالمی و دولت موقت ،پس از یک دوره بیماری در
سن  ۲۱سالگی در بیمارستان آبان تهران درگذشت .او کهنسالترین فعال سیاسی در ایران بود که تا آخرین
ماههای زندگی هم از تالش برای بهبود شرایط کشور و انتقاد از حاکمان از روی نگرانی ایران ،دریغ نکرد.
به گزارش کلمه ،این مبارز سابقه دار ملی و مذهبی که اولین وزیر کشور ایران پس از پیروزی انقالب بود و مدتی
هم در دولت موقت مهندس بازرگان مسئولیت وزارت دادگستری را برعهده داشت ،سه ماه قبل از درگذشت ،در
نامهای سرگشاده که به همراه پنج تن دیگر از فعاالن ملی -مذهبی برای رهبری ارسال کرد ،خواستار آن شدند که
ایران از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا نشود و پیش از ورود به چنین مذاکره ای ،شرایط برای آن مهیا شود.
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صدر حاج سید جوادی در تیرماه سال گذشته و در حالی که  ۲۱سال سن داشت و به علت کهولت سن و بیماری
قادر به حرکت نبود ،از سوی دادگاه انقالب ممنوع الخروج شد! او در اعتراض به این تصمیم ،نامهای نوشت که در
آن با تاکید بر اینکه «نه پای سفر دارم و نه دل دوری از وطن» ،صاحیت دادگاه را زیر سوال برد و از انحراف از
آرمانهای انقالب گفت و خواستار آن شد که مسئوالن «تصمیمهای عقالنی بگیرند».
این فعال سیاسی که در سال  ۶۳۲۳هم در سن  ۲۳سالگی به همراه گروهی از فعاالن ملی -مذهبی بازداشت شده
بود ،در اردیبهشت سال گذشته هم به همراه چهار فعال ملی مذهبی نامه سرگشادهای را برای رهبری ارسال کرد
که در آن با اشاره به شهادت هدی صابر و هاله سحابی ،خواسته آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آنها که بیمارند
مطرح شده بود.
احمد صدر حاج سید جوادی در بهمن ماه  ۶۳۲۳دو متن تاریخی را منتشر کرد :یکی نامه به رهبری که پس از
هفت ماه منتشر می شد ،و دیگری متنی که خود او آن را گزارش یک عمر تالش به ملت شریف ایران مینامید و از
ملت و جوانان می خواست در مسیر سبزی که در پیش گرفته اند ،استوار باشند و از تجربیات گذشت درس بگیرند
تا با غلبه بر بحرانها و مشکالت ،آیندهای روشن را برای کشور و ملت ایران رقم بزنند.

بیبیسی ۶۳۲۹/۶/۶۶
احمد صدر حاج سیدجوادی درگذشت
احمد صدر حاج سیدجوادی ،از برجستهترین چهره های نهضت آزادی و جبهه ملی ایران و اولین وزیر کشور ایران
پس از انقالب  ،۶۳۱۱درگذشت.
آقای حاجسیدجوادی ،که  ۲۱سال سن داشت ،از روز سهشنبه هفته گذشته در بیمارستان آبان بستری شده بود.
احمد صدر حاج سیدجوادی ،وزیر کشور در دولت موقت مهدی بازرگان بود و پس از چند ماه از وزارت کشور به
وزارت دادگستری رفت و دومین وزیر دادگستری ایران پس از انقالب شد .او همچنین از اعضای شورای انقالب بود
که کمی پیش از سرنگونی محمدرضا پهلوی به دستور آیتاهلل روحاهلل خمینی برای اداره امور انقالب تشکیل شده
بود.
آقای حاج سیدجوادی حقوقدان و وکیل دادگستری بود و سالها پیش وکالت بسیاری از چهرههای سیاسی
شاخص ایران را به عهده داشت .او از جمله در دوره نظام سلطنتی ایران وکیل آیتاهلل حسینعلی منتظری ،روحانی
برجسته شیعه و آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر کنونی جمهوری اسالمی بود.
او همچنین پس از انقالب وکالت مهدی بازرگان ،نخست وزیر دولت موقت و ابراهیم یزدی ،دبیر کل نهضت آزادی
را بر عهده داشت.
عذرخواهی
آقای حاج سیدجوادی دو سال پیش در یک نامهای به رهبر ایران از او بابت حمایت گستردهاش از محمود
احمدینژاد ،رئیس جمهور ،انتقاد کرده و نسبت به سرکوب نیروهای سیاسی وفادار به انقالب  ۶۳۱۱هشدار داده
بود.
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او در نامه خود با اشاره به اتهامات
هواداران حکومت علیه میرحسین
موسوی و مهدی کروبی ،رهبران
مخالفان ،به رهبر ایران گفته بود:
«جنابعالی در حال حاضر تنها عضو
شورای انقالب محسوب میشوید که
الاقل به ظاهر از تیرهای این جریان
منحرف در امانید و یگانه کسی
هستید که هنوز از امکانات قابل
توجهی برخوردار است» و از او
خواسته بود که دست به اصالحات
بزند.
او در نامه دیگری ک ه خطاب به مردم ایران نوشته بود به عنوان یکی از اعضای شورای انقالب از وقایع سه دهه اخیر
در ایران عذرخواهی کرده بود.
آقای حاج سیدجوادی نوشته بود « :اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست
هم ،استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمی دیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو
افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت».
او نوشته بود« :آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف انگیز بوده و جای عذرخواهی دارد ،نه مبارزه با نظام
خودکامه پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسئولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است».
« اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم ،استبداد را نشانه گرفته بودیم
و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمی دیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد
دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت»
و افزوده بود« :ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقالب مردمی  ۶۳۱۱و آرمان های آن و دفاع از عملکرد نهضت آزادی
ایران در خالل پیروزی انقالب و پس از آن» ،بابت «کوتاهی ،قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای
شورای انقالب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت ایران» عذر
میخواهد.
آقای حاج سیدجوادی همچنین از امضاکنندگان نامهای بود که شش تن از چهرههای ملی-مذهبی در آن به رهبر
ایران هشدار داده بو دند که با توجه به اوضاع داخلی و موقعیت بینالمللی کنونی ایران ،مذاکره با ایاالت متحده
آمریکا را به مصلحت نمی دانند و گفته بودند حکومت باید به جای آن فضای سیاسی داخل کشور را باز کند.
احمد صدر حاج سیدجوادی پس از وزارت در دولت موقت مهدی بازرگان ،در اولین مجلس شورای اسالمی به
نمایندگی انتخاب شده بود.
آقای حاج سیدجوادی چندین بار در دوره جمهوری اسالمی به خاطر فعالیتهایش به زندان افتاده بود.
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میزان ۶۳۲۹/۶/۶۶
تسلیت شخصیتها و فعاالن سیاسی به مناسبت درگذشت دکترصدرحاج سیدجوادی
میزان :فعاالن وشخصیتهای سیاسی با حضو ر در منزل دکتراحمد صدرحاج سیدجوادی ،مرگ ایشان را خانواده آن
مرحوم تسلیت گفتند.
به گزارش میزان خبر ،با اعالم خبر فوت مسنترین فعال سیاسی ایران ،شخصیتها و فعاالن سیاسی با حضور در
منزل او تسلیت خود را به خانواده وی گفتند و یا از طریق صدور پیامهایی یاد این مبارز ملی را گرامی داشتند.
دکتراحمدصدرحاج سیدجوادی صبح یکشنبه  ۶۶فروردین  ،۶۳۲۹در سن  ۲۱سالگی بعد از سپری کردن یک
دوره بیماری در در بیمارستان آبان درگذشت.
بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی نیز در شبکه های مجازی پیرامون درگذشت ایشان مطالبی را منتشر نمودند.
مرگ عضو شورای انقالب در اکثر رسانهها فارسی زبان و همچنین رسانههای عربی بازتاب یافت.
احمد صدر حاج سیدجوادی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی
است و در سمتهایی نظیر دادستانی تهران ،وزارت دادگستری ،وزارت کشور ،نمایندگی مردم قزوین در اولین دوره
مجلس شورا را در اختیار داشته است.

تاریخ ایرانی۶۳۲۹/۶/۶۶
احمد صدر حاج سیدجوادی درگذشت
دکتر سیداحمد صدر حاج سیدجوادی ،عضو
شورای انقالب ،وزیر کشور و دادگستری دولت
موقت و از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران ،امروز
یکشنبه پس از یک دوره بیماری در سن ۲۱
سالگی درگذشت.
به گزارش تاریخ ایرانی ،احمد صدر حاج
سیدجوادی متولد سوم خرداد  ۶۹۲۱در قزوین،
فارغالتحصیل رشته حقوق قضایی و سیاسی از
دانشگاه تهران و دانشآموخته دکترای علوم
سیاسی از فرانسه ،در دوران ملی شدن صنعت نفت
وارد فعالیتهای سیاسی شد و پس از کودتای ۹۲
مرداد  ۶۳۳۹به دعوت آیتاهلل سیدرضا زنجانی به
نهضت مقاومت ملی پیوست و سپس در
اردیبهشت سال  ۶۳۳۳همراه با برخی دیگر از
اعضای این نهضت همچون مهندس مهدی بازرگان
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و دکتر یداهلل سحابی به تاسیس نهضت آزادی ایران پرداخت ،گرچه به دلیل اشتغال به امر قضاوت امضای او در
بیانیه تاسیس این حزب قرار نگرفت.
حاج سیدجوادی در دوره نخست وزیری علی امینی ،دادستان تهران شد و پس از بازداشت اعضای نهضت آزادی در
بهمن  ، ۶۳۳۶مسئولیت اجرایی نهضت آزادی را برعهده گرفت .او پس از بازنشستگی ،پروانه وکالت گرفت و به
ریاست کا نون وکال انتخاب شد اما با مخالفت مستقیم شاه با ریاست او بر کانون وکال ،انتخابات باطل شد و داماد
دکتر مصدق به جای او انتخاب شد.
او وکالت مبارزان قبل از انقالب از جمله آیتاهلل خامنهای ،آیت اهلل منتظری و دکتر علی شریعتی و ...را برعهده
داشت و در بحبوحه انق الب مسئول تماس با نیروهای مبارز فعال خارج از کشور بود و در آستانه پیروزی انقالب به
عضویت شورای انقالب درآمد و در دولت موقت مهندس بازرگان ،وزیر کشور و سپس دادگستری شد .او در مقام
اولین وزیر کشور پس از انقالب ،رفراندوم جمهوری اسالمی را در روزهای  ۶۳و  ۶۶فروردین  ۶۳۱۲برگزار کرد و
در تدوین پیشنویس قانون اساسی نقش برجستهای داشت.
حاج سیدجوادی پس از دولت موقت ،به نمایندگی مردم قزوین در مجلس اول شورای اسالمی انتخاب شد و از
سال  ۶۳۱۳همکاری خود را با دایرة المعارف تشیع آغاز کرد و پس از دو سال سرپرستی آن را برعهده گرفت که
تاکنون  ۶۳جلد آن منتشر شده است و در سال  ۶۳۲۹به عنوان «کتاب سال» انتخاب شد و از سوی وزیر وقت
ارشاد مورد تقدیر قرار گرفت .حاج سیدجوادی تا پایان عمر به فعالیت سیاسی در نهضت آزادی ادامه داد و در
مقاطعی نیز بازداشت شد.
از حاج سیدجوادی کتاب «خاطرات صدر انقالب» منتشر شده که شامل یادداشتهای روزانه او از  ۲دی تا ۹۳
بهمن  ۶۳۱۱است.

دویچه وله ۶۳۲۹/۶/۶۶
احمد صدر حاج سیدجوادی ،نخستین وزیر کشور جمهوری اسالمی ،در سن  ۶۹سالگی درگذشت.
وی از بنیانگذاران «نهضت آزادی ایران» و از وزیران کابینه مهدی بازرگان بود .سید جوادی در روزهای اخیر به
بیمارستان منتقل شده بود.
احمد صدر حاج سید جوادی روز یکشنبه ( ۳۶مارس  ۶۶ /فروردین) در بیمارستان «آبان» تهران درگذشت .برخی
از رسانههای داخلی سه شنبه گذشته از انتقال وی به بیمارستان به دلیل ناراحتی گوارشی خبر داده بودند.
احمد صدر حاج سیدجوادی سوم خرداد ماه  ۶۹۲۱در قزوین به دنیا آمد .وی از اعضای اولیه و از بنیانگذاران
«نهضت آزادی» و همچنین «نهضت مقاومت ملی» (پیش از پیروزی انقالب  )۶۳۱۱بود.
او در رشته حقوق فارغ التحصیل شده بود و دکترای علوم سیاسی داشت .حاج سید جوادی پیش از انقالب و در
زمان نخست وزیری علی امینی دادستان تهران بود .حاج سیدجوادی در سالهای پیش از انقالب همچنین وکالت
افرادی چون علی خامنه ای ،رهبر کنونی جمهوری اسالمی ،شیخ علی تهرانی ،شوهر خواهر وی ،حسینعلی
منتظری و علی شریعتی را بر عهده داشت.
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برگزارکننده همهپرسی جمهوری اسالمی
احمد صدر حاج سید جوادی در دولت موقت مهدی بازرگان بهعنوان نخستین وزیر کشور جمهوری اسالمی
برگزیده شد .همهپرسی گزینش نظام جمهوری اسالمی در هنگام تصدیگری او بر این وزارتخانه برگزار شد .حاج
سید جوادی در تیر ماه ۶۳۱۲و پس از استعفای اسداهلل مبشری ،در رأس وزارت دادگستری کابینه بازرگان نشست.
او در تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز نقش داشت و عضو شورای انقالب بود .نمایندگی مردم
قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسالمی هم از دیگر سمتهای او بود.
احمد صدر حاج سید جوادی پیش و پس از انقالب سابقه بازداشت و زندان داشت؛ از جمله در  ۶۲فروردین ۶۳۲۳
بازداشت شد و با سپردن وثیقه  ۹۳میلیون تومانی بعد از یک هفته آزاد شد .وی پس از انجام محاکمه به همراه
سایر اعضای نهضت آزادی ،به دلیل کهولت سن ( ۲۳سالگی) به پرداخت  ۱/۱میلیون تومان جریمه نقدی محکوم
شد.
حاج سید جوادی در پی حوادث پس از انتخابات  ۶۳۲۲ریاست جمهوری در ایران به دلیل نوشتن نامههای
انتقادی به رهبر جمهوری اسالمی و نهادهای بینالمللی ممنوع الخروج شد.
سه دهه تدوین و سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع از جمله دیگر فعالیتهای احمد صدرحاج سیدجوادی بود

صدای آمریکا ۶۳۲۹/۶/۶۶
احمد صدر حاج سید جوادی درگذشت
احمد صدر حاج سیدجوادی ،یکی از برجسته ترین چهره های نهضت آزادی و جبهه ملی ایران و اولین وزیر کشور
ایران پس از انقالب  ،۶۳۱۱روز یکشنبه درگذشت .او هنگام مرگ  ۲۱ساله بود و حدود یک هفته بود که در
بیمارستان آبان تهران بستری شده بود.
آقای حاج سیدجوادی ،که از او به عنوان سالمند ترین فعال سیاسی منتقد جمهوری اسالمی ایران یاد میشد ،وزیر
کشور دولت موقت مهدی بازرگان بود .او پس از چند ماه از وزارت کشور به وزارت دادگستری رفت و دومین وزیر
دادگستری ایران پس از انقالب شد .او همچنین از اعضای شورای انقالب بود که کمی پیش از سرنگونی محمدرضا
پهلوی به دستور آیتاهلل خمینی تشکیل شده بود.
قرار است که پیکر آقای سید جوادی روز دوشنبه  ۶۹فروردین از مقابل بیمارستان تشییع و به درخواست خود وی
در مقبره خانوادگی در قزوین دفن شود.
احمد حاجسیدجوادی در سال  ۶۹۲۱شمسی در قزوین به دنیا آمد و دکترای علوم سیاسی خود را از فرانسه
دریافت کرده بود.
وی که فعالیت های سیاسی خود را پیش از انقالب اسالمی آغاز کرده بود ،در سال  ۶۳۳۳به همراه جمعی از
نیروهای ملی و مذهبی ،نهضت آزادی ایران را بنیان گذاشت.
آقای حاجسیدجوادی پیش از انقالب  ۶۳۱۱وکالت شماری از فعاالن سیاسی چون آیتاهلل علی خامنهای ،آیتاهلل
محمدرضا مهدوی کنی ،رییس مجلس خبرگان رهبری و علی شریعتی را بر عهده داشت.

19

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

وی که به دلیل فعالیت های سیاسی خود چندین بار به زندان افتاده بود ،پس از انتخابات ریاست جمهوری ۶۳۲۲
بارها انتقاد خود را متوجه مقامهای جمهوری اسالمی ایران کرد.
احمد حاج سید جوادی در سال  ۶۳۲۲برنده جایزه قلم طالیی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران شد .او در
مرداد ماه  ۶۳۲۲در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی خواستار «انحالل دادگاههای انقالب،
تقویت دادگستری ،آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه عامالن سرکوب مردم» در ناآرامیهای پس از انتخابات شد.
احمد صدر حاجسیدجوادی ،در سال  ۶۳۲۳نیز در نامهای به آیت اهلل خامنهای از او به خاطر حمایت از محمود
احمدینژاد انتقاد کرد و از او خواست که دست به اصالحات بزند.
او بعدا در نامه دیگری خطاب به مردم ایران ،به عنوان یکی از اعضای شورای انقالب از وقایع سه دهه اخیر در ایران
عذرخواهی کرد.

بازتاب امروز ۶۳۲۹/۶/۶۶
درگذشت اولین وزیر کشور بعد از انقالب و برگزارکننده همه پرسی جمهوری اسالمی
احمد صدر حاج سید جواد ی اولین وزیر کشور بعد از انقالب که همه پرسی تغییر حکومت پهلوی به جمهوری
اسالمی را برگزار کرد ،در سی و چهارمین سالگرد این همه پرسی و در آستانه روز جمهوری اسالمی به دیار باقی
شتافت.
به گزارش خبرنگار «بازتاب» ،مرحوم صدر حاج سیدجوادی ،بامداد امروز در سن  ۲۱سالگی و بعد از یک دوره
بیماری در بیمارستان «آبان» درگذشت.
وی عضو شورای انقالب بود و در کابینه دولت موقت به ریاست بازرگان ،سمت وزیر کشور و دادگستری را بر عهده
داشت.
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او آثار مکتوبی هم دارد و در دوران مبارزات علیه رژیم شاه ،وکالت شماری از انقالبیون ،از جمله آیت اهلل خامنهای،
رهبر انقالب ،آیت اهلل منتظری و دکتر شریعتی را برعهده داشت و خودش هم چند بارهم پیش و هم پس از
انقالب بازداشت و محاکمه شد.
احمد صدر حاجسیدجوادی زاده سوم خرداد  ۶۹۲۱در قزوین ،از اعضای اولیه و بنیانگذاران نهضت آزادی و قبل از
آن نهضت مقاومت ملی بود.
دادستان تهران در دهه  ۳۳و نماینده مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسالمی دیگر سمتهای او بود و
تا همین اواخر به مدت  ۳۳سال سرپرست دانشنامه تشیع بود.
حاج سید جوادی در سالهای اخیر نوعا در عزلت بود .یک بار در  ۶۲فروردین  ۲۳در سن  ۲۳سالگی بازداشت شد
و با سپردن وثیقه  ۹۳۳میلیون ریالی بعد از یک هفته آزاد و پس از انجام محاکمه به اتفاق سایر اعضاء نهضت
آزادی به پرداخت جریمه نقدی (به علت رعایت دادگاه و کهولت سن) در حدود  ۱۱میلیون ریال محکوم گردید.
دو سال قبل هم بعد از نوشتن چند نامه انتقادی به مراجع ،رهبری و نهادهای بین المللی در خصوص حوادث بعد
از انتخابات و زندانیان ،در اردیبهشتماه ۶۳۲۳دادسرای امنیت شهید مقدس او را ممنوع الخروج کرد.
وی فارغالتحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی بود.
دادستان تهران قبل از انقالب که بخاطر مالقات با مخالفان رژیم برکنار شد
وی قبل از انقالب سمت هایی تا حد ریاست دادگستری ساوه و دادیاری و بازپرسی دادسرای تهران داشته است و
در اردیبهشت ماه سال  ۶۳۳۳با تشکیل حکومت علی امینی و وزارت سید رحمت اهلل علیه صدر به دادستانی
عمومی شهرستان تهران منصوب گردید.
در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طوالنی بود غالب پروندههای اتهامی طرفداران دربار و افراد در
رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آن ها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی شاه) و کیانی
رئیس شرکت سیوند و صفایی (که پسرخاله سرلشکر نصیری بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در
تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پروندهها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً
اتهامات آن ها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس
شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت حسن ارسنجانی از طرف دربار به جایی نرسیده و  ۳۱تومان اختالس
متهمان به وسیله کریمیپور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر
در مراحل معوق و بعد بال اثر باقی ماند.
همچنین در جریان توقیفات زیاد مبارزان و طرفداران مصدق در حکومت نظامی و دادرسی ارتش مراتب از طرف
صدر و دادستان تهران مورد سؤال از آن دستگاهها و اعتراض به غیر قانونی بودن بازداشتها قرار میگرفت و آزادی
آنها را خواستار می شد .او در زندان شهربانی با رادنیا و آسایش از مبارزان علیه دربار مالقات نمود که بالفاصله به
دربار از طرف سازمان امنیت گزارش گردید کلیه این اقدامات به حدی رسید که خشم دربار و شاه را برانگیخته بود
و بالفاصله پس از سقوط حکومت دکتر امینی و کناره گیری مرحوم الموتی صدر نیز منتظر خدمت و از کار برکنار
شد .ادامه انتظار خدمت ناچار منجر به بازنشستگی پیش از موعد صدر گردید که باز هم به علل مخالفت سازمان
امنیت و دستگاه های حاکم تقاضای صدور پروانه وکالت او بیش از یک سال و نیم طول کشید تا اینکه کانون وکال
آن پروانه را صادر نمود.
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وکیل مبارزان و روحانیون ،از شریعتی و منتظری تا سید علی خامنهای
در مبارزات علیه رژیم شاه ،هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل جهت هر یک از زندانیها یا تبعیدیها ،مرتباً به
صدر مراجعه می نمود .از جمله افرادی که وکالتشان با خود صدر بود ،آیت اهلل سید علی خامنهای و شوهرخواهر
ایشان ،شیخ علی تهرانی بود.
صدر جزو مؤسسین انجمن طرفداران حقوق بشر و نیز دفاع از زندانیان سیاسی در قبل از انقالب بود.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،وی در تهیه پیش نویس قانون اساسی هم نقش داشت و با صدور دستور تشکیل
شورای انقالب از طرف امام خمینی ،صدر از اعضای آن شورا بود.
وزیر کشور و برگزارکننده همه پرسی جمهوری اسالمی
وی باالخره به عضویت دولت موقت بازرگان ،ابتدا به عنوان وزیر کشور ( ۶۳۱۱شمسی) و سپس به عنوان وزیر
دادگستری عضویت داشت .او در دوران تصدی گری وزارت کشور تالش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و
جلوگیری از آشوب و اخالل اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به فعالیت انداختن کالنتریها و مراقبت از
اقدامات ضد انقالب انجام داد و سپس رفراندم تغییر رژیم که بیش از  ۲۱درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار
کرد و در انتخابات مجلس خبرگان و پس از تسلیم پیش نویس قانون اساسی به مجلس ،اقدامات مؤثری مبذول
داشت .او در تیر ماه  ۶۳۱۲با استعفای اسداهلل مبشری به وزارت دادگستری منصوب گردید که تا آخر مأموریت
دولت موقت ادامه داشت.
دایرة المعارف تشیع
یکی از اشتغاالت روزمره صدر از  ۶۳۱۳شمسی ابتدا تهیه مقدمات تدوین و سپس سرپرستی علمی دایرةالمعارف
تشیع با استفاده از اعتبارات مالی ابوالفضل تولیت بود و آخرین جلد آن یعنی جلد ( ۶۳تا آخر حرف الم) را نیز به
سرپرستی خود ،تحویل جامعه فرهنگی داد و پس از چاپ و انتشار این جلد ،به جهت اختالف سلیقه با آقایان فانی
و خرمشاهی  -که از اعضای هیئت علمی بودند -از این سمت استعفا داد .با استعفای وی ،جمعی از نویسندگان هم
استعفا دادند و عمالً این دانشنامه در اردیبهشت  ۶۳۲۳ش به تعطیلی کشیده شد .دایرةالمعارف تشیع ،در سال
 ۶۳۲۹کتاب سال شناخته شده و جایزه دریافت کردهاست.

میزان ۶۳۲۹/۶/۶۹
تسلیت شخصیتها و فعاالن سیاسی به مناسبت درگذشت دکتر صدرحاج سید جوادی
به گزارش میزان خبر ،با اعالم خبر فوت مسنترین فعال سیاسی ایران ،شخصیتها و فعاالن سیاسی با حضور در
منزل او تسلیت خود را به خانواده وی گفتند و یا از طریق صدور پیامهایی یاد این مبارز ملی را گرامی داشتند.
دکتراحمدصدرحاج سیدجوادی صبح یکشنبه  ۶۶فروردین  ،۶۳۲۹در سن  ۲۱سالگی بعد از سپری کردن یک
دوره بیماری در در بیمارستان آبان درگذشت.
مرگ عضو شورای انقالب در اکثر رسانه ها فارسی زبان و همچنین رسانههای عربی بازتاب یافت .بسیاری از فعالین
اجتماعی و سیاسی نیز در شبکه های مجازی پیرامون درگذشت ایشان مطالبی را منتشر نمودند.
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احمد صدر حاج سیدجوادی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی
است و در سمتهایی نظیر دادستانی تهران ،وزارت دادگستری ،وزارت کشور ،نمایندگی مردم قزوین در اولین دوره
مجلس شورا را در اختیار داشته است .

میزان ۶۳۲۹/۶/۶۹
تشییع پیکر سیداحمدصدر حاج سیدجوادی از جلوی بیمارستان آبان
میزان :پیکر دکترسیداحمدصدرحاج سیدجوادی با حضور ده ها تن از جلوی بیمارستان آبان تشییع شد و برای
تدفین به قزوین منتقل شد.
پیکر دکتر سید احمد صدر حاج سیدجوادی
امروز  ۶۹فرودرین  ۶۳۲۹با حضور دهها تن از
چهرههای شناخته شده ،فعاالن سیاسی و مردم
از جلوی بیمارستان آبان تشییع شد.
از جمله شرکت کنندگان د این مراسم میتوان
به دکتر ابراهیم یزدی ،عبداهلل نوری ،حسین
انصاری راد ،محمد توسلی ،غالمعباس توسلی،
هرمیداس باوند ،عباس امیرانتظام ،حبیب اهلل
پیمان ،لطف اهلل میثمی ،محمد ملکی ،عماد
الدین باقی ،مرتضی الویری ،طاهری نجف آبادی ،شکوری راد ،کیانوش راد ،سوسن ،سارا و احسان شریعتی ،محمود
یگانلی ،سعید شریعتی و اعضای شاخه های اصفهان ،آذربایجان و زنجان نهضت آزادی ،نیروهای ملی-مذهبی و
اعضای احزاب ملی اشاره کرد.
دکترصدرحاج سیدجوادی در سن  ۲۱سالگی صبح روز یازدهم فروردین  ۶۳۲۹بعد از عمری مجاهدت و مبارزه
سیاسی چشم از جهان فرو بست.

ملی مذهبی ۶۳۲۹/۶/۶۹
صدر حاج سید جوادی در زادگاه خود آرام
گرفت
پیکر عضو بنیانگذار نهضت آزادی ایران بعد از
 ۲۱سال مجاهدت در خاک آرام گرفت.
پیکر بیجان دکترسیداحمد صدرحاج
سیدجوادی که برای تدفین به قزوین منتقل
شده بود ،بعد از اقامه نماز میت به امامت حجه
السالم انصاری راد به خاک سپرده شد.
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دکترسید احمدصدر حاج سیدجوادی امروز از بیمارستان آبان تهران با حضور دهها تن از شخصیتها و فعالین
سیاسی تشییع شده و در امامزاده حسین واقع در شهرستان قزوین به خاک سپرده شد.
دکترصدرحاج سیدجوادی در سن  ۲۱سالگی صبح روز یازدهم فروردین  ۶۳۲۹بعد از عمری مجاهدت و مبارزه
سیاسی چشم از جهان فرو بست.
ازجمله شرکت کنندگان در این مراسم می توان به دکتر ابراهیم یزدی ،عبداهلل نوری ،حسین انصاری راد ،محمد
توسلی ،غالمعباس توسلی ،هرمیداس باوند ،عباس امیرانتظام ،حبیب اهلل پیمان ،لطف اهلل میثمی ،محمد ملکی،
عماد الدین باقی ،مرتضی الویری ،طاهری نجف آبادی ،شکوری راد ،کیانوش راد ،سوسن شریعتی ،سارا و احسان
شریعتی ،محمود یگانلی ،سعید شریعتی و اعضای شاخههای اصف هان ،آذربایجان و زنجان نهضت آزادی ،نیروهای
ملی-مذهبی و اعضای احزاب ملی اشاره کرد.

جرس ۶۳۲۹/۶/۶۱
ممانعت از مراسم ترحیم صدرحاج سیدجوادی در حسینیه ارشاد
جرس :به گفته برخی از دوستان مرحوم احمدصدر حاج سیدجوادی مقامات امنیتی مانع از برگزاری مراسم ترحیم
این مبارز سیاسی در حسینیه ارشاد شدهاند.
به گزارش ندای سبز آزادی ،گفته می شود با درخواست خانواده صدر حاج سید جوادی برای برگزاری مراسم ترحیم
در حسینیه ارشاد و یا مسجد جامع شهرک غرب با و جود اخذ تعهدات امنیتی موافقت نشده است.
بنا به این گزارش قرار شده است که مراسم ترحیم این مرحوم روز جمعه از ساعت  ۶۱تا  ۶۲مراسم در منزل آن
زنده یاد واقع در الهیه ،کوچه واثق نوری ،بن بست یاسر برگزار شود.
از سوی دیگر برخی از خبرها حاکی از احضار دختر ایشان به وزارت اطالعات است.
هنوز خبر رسمی مبنی بر برگزاری مراسم ترحیم در تهران از سوی خانواده وی اعالم نشده است.
احمدصدر حاج سیدجوادی یازده فروردین ماه سالجاری در سن نود و شش سالگی در بیمارستان آبان دار فانی را
وداع گفت و مراسم تشییع وی بدون هیچ مشکلی با حضور شخصیت های سیاسی و مذهبی در تهران برگزار و
سپس پیکر او برای تدفین به قزوین انت قال داده شد و بدون هیچ تنشی بعد از انجام مراسم نماز به خاک سپرده
شد

میزان ۶۳۲۹/۶/۶۱
مراسم بزرگداشت دکترصدرحاج سیدجوادی
برگزار شد
میزان :مراسم بزرگداشت عضو بنیانگذاران نهضت
آزادی امروز جمعه  ۶۱فروردین  ۶۳۲۹در منزل
ایشان برگزار شد.
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به گزارش میزان خبر ،بعد از ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم سیداحمدصدرحاج
سیدجوادی در حسینیه ارشاد و مساجد عمومی شهر تهران ،این مراسم امروز در منزل ایشان و با حضور چهرههای
سیاسی برگزار شد.
در این مراسم چهره هایی نظیر دکترابراهیم یزدی ،حسین شاه حسینی ،حسین انصاری راد ،عبداهلل نوری ،محمد
توسلی ،هاشم صباغیان ،غالمعباس توسلی ،عباس امیر انتظام ،عباس شیبانی ،غالمحسین کرباسچی ،محمدرضا
عارف ،محمدرضا خاتمی ،محمد ملکی ،محمدبسته نگار ،حبیب اهلل پیمان ،کوروش زعیم ،بهرام نمازی ،حسین شاه
اویسی ،خسرو سیف ،محمد نوریزاد ،محمدجواد مظفر ،سعید لیالز ،خانواده دکتر علی شریعتی و جمعی دیگر از
روزنامه نگاران ،فعاالن ملی-مذهبی و اعضای احزاب ملی حضور داشتند.
این مراسم با آرامش کامل برگزار شد و حاضرین با خواندن قرآن ،ذکر فاتحه به صورت دسته جمعی و همخوانی
سرود «ای ایران» یاد استاداحمدصدر حاج سیدجوادی را گرامی داشتند.
سیداحمدصدرحاج سیدجوادی روز  ۶۶فروردین ماه ،بعد از  ۲۱سال زندگی و هفت دهه مجاهدت دار فانی وداع
گفت

ملی مذهبی ۶۳۲۹/۶/۶۱
مراسم

شب

هفت

مرحوم

حاج

سیدجوادی در منزل شخصی
اجازه برگزاری مراسم عمومی شب هفت دکتر
صدر حاج سیدجوادی در هیچ مکان عمومی
داده نشد.
به همین خاطر مراسم فاتحه به مناسبت شب
هفت درگذشت مرحوم احمدصدر حاج
سیدجوادی در منزل ایشان برگزار شد.
به گزارش ملی -مذهبی در این مراسم صوت
قرآن پخش میشد و از سوی نیروهای امنیتی
اجازه سخنرانی به کسی داده نشده بود.
هر از گاهی حاضران سوره فاتحه را به صورت
دسته جمعی میخواندند .شایان ذکر است این
سنتی است که از مراسم تدفین مهندس عزت
اهلل و هاله سحابی و تشییع پیکر هدی صابر
رسم شده و عالوه بر قرائت فاتحه نوعی کنش
جمعی اعتراضی نیز محسوب میشود.
طبق همین گراش تعداد زیادی از آشنایان و
دوستان آن مرحوم ازاعضای نهضت آزادی
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ایران ،نیروهای ملی -مذهبی ،حزب ملت ایران ،جبهه ملی ،حزب مشارکت ،برخی نمایندگان مجلس ،خانواده
مرحوم طالقانی ،خانواده دکتر شریعتی ،جمعی از فعاالن شهرستانی و عدهای از جوانان و روزنامه نگاران شرکت
داشتند و به بزرگداشت یاد آن مرحوم دسته جمعی فاتحه خواندند.
هم چنین در این مراسم سرود «ای ایران» نیز به صورت جمعی توسط حاضران خوانده شد.

ندای سبز آزادی  ۹۱،فروردین ۶۳۲۹
بزرگداشت و تجلیل از مرحوم حاج سید جوادی در پاریس
مراسم بزرگداشت دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی ،وزیر دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان و عضو ارشد
نهضت آزادی ایران ،عصر یکشنبه  ۹۱فروردین با حضور دهها کنشگر مدنی و فعال سیاسی مقیم پاریس ،در این
شهر برگزار شد.
به گزارش ندای سبز آزادی ،در این مراسم دکتر عبدالکریم الهیجی ،حقوقدان به بیان شرح خاطرات خود از دکتر
حاج سیدجوادی پرداخت ،و شجاعت و انصاف و پیگیری مستمر وی را در عرصه ی دفاع از حقوق اساسی
شهروندان و حقوق بشر ،مورد تبیین و تجلیل قرار داد.
وی با اشاره به دادستانی دکتر حاج سیدجوادی در ابتدای دهه  ۳۳و در هنگام روی کار آمدن علی امینی ،به
اقدامات جسورانه ی زنده یاد حاج سیدجوادی در دفاع از حقوق ایرانیان و برخورد با صاحبان قدرت پرداخت.
الهیجی همچنین به نقش مرحوم حاج سیدجوادی در تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی اشاره ،و
تاکید کرد که در آن متن ،هیچ نشانی از والیت فقیه نبود و این مقوله «هرگز در مخیله حاج سیدجوادی راه
نداشت».
سخنران دیگر این برنامه ،رضا علیجانی ،از فعاالن ملی مذهبی بود .وی به تالش های دکتر حاج سیدجوادی در
مقام یک مدافع حقوق بشر پرداخت ،و نیز همراهی وی با نهضت آزادی ایران را مورد بررسی قرار داد .علیجانی با
اشاره به عذرخواهی زنده یاد حاج سیدجوادی از مردم ایران در نامه ی مشهورش ،این اقدام صادقانه و منصفانه را
نادر خواند و برای نیروهای سیاسی و به خصوص حاکمان ،قابل تأسی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دین باور بودن مرحوم حاج سیدجوادی و یاران وی در نهضت آزادی ایران
اشاره ،و تاکید کرد که هرچند اسالم برای وی ایدئولوژی بود اما تاکیدی بر تعمیم آن به جامعه آن هم از منظر
دین حکومتی نداشت.
دیگر سخنران این مراسم ،دکتر کاظم کردوانی ،دبیر سابق کانون نویسندگان ایران بود .کردوانی نقش دکتر حاج
سیدجوادی را در تعقیب پرونده قتل های زنجیره ای و دفاع از حقوق قربانیان و خانواده های آنها مورد بررسی قرار
داد و از مدارا و بردباری حقوقدان دیرپا به نیکی یاد کرد .کردوانی همچنین هفت دهه استواری و سماجت دکتر
حاج سیدجوادی را در مبارزه با استبداد ،تالش برای تحقق آزادی و دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در ایران ،مورد
تمجید قرار داد و تصریح کرد« :حاج سیدجوادی چون چراغی برای نسل جدید رهنماست .او کسی است که به
شکلی قابل ستایش ،برای هفت دهه کوشید و هیچ گاه مایوس نشد».
کردوانی همچنین از شرافت اخالقی و بزرگ منشی حاج سیدجوادی در عرصه سیاست و تعامل با نیروهای
دگراندیش به نیکی یاد کرد.
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در ادامه ،دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی در سخنانی کوتاه ،به یادکرد از شجاعت و فضائل اخالقی برادر خود
پرداخت.
دهها کنشگر سیاسی ،نویسنده و روزنامه نگار مهاجر و مقیم خارج ،ازجمله بابک امیرخسروی ،مهدی ممکن،
داریوش آشوری ،اردشیر امیرارجمند ،حسن یوسفی اشکوری ،علی مزروعی ،بیژن حکمت ،ابوالحسن بنی صدر ،تقی
رحمانی ،علی کشتگر ،مستوره احمدزاده ،سعید پیوندی ،فرنگیس حبیبی ،نوشابه امیری ،مرتضی کاظمیان،
امیرمصدق کاتوزیان ،هوشنگ اسدی ،جمشید اسدی ،اسماعیل ختایی ،و محمدعلی توفیقی ،در این مراسم حضور
یافته بودند.
گفتنی است مهندس عبدالعلی بازرگان ،عضو ارشد نهضت آزادی ایران نیز در پیام تسلیتی ،از برپایی این
بزرگداشت تشکر کرد.
مهندس بازرگان در پیام خود آورده است :خدمات آن مرحوم ،تنها درسه قوه قضائیه ،مقننه و اجرائیه ،در نقش:
وزیر دادگستری ،نماینده مجلس و وزیر کشور پس از انقالب خالصه نمی شد ،فعالیت های علمی  -فرهنگی در
تاسیس بنیاد تحقیقاتی طاهر و تدوین "دائره المعارف شیعه" و کتابهای مفید دیگر ۱۳ ،سال فعالیت تشکیالتی
حزبی ،پذیرش دفاع از دانشجویان و فعاالن مبارز سیاسی قبل و بعد از انقالب ،رسیدگی به خانواده زندانیان
سیاسی و خدمات مشابه ،گستره شخصیت اجتماعی او را نشان می دهد.
متن کامل این پیام در ادامه آمده است:
هموطنان عزیز و آزاده ،حاضرین ارجمند در
مجلس یادبود دکتر احمد صدر حاج سید
جوادی
سالم و درود بر شما و سپاس از گردهمآئی
تان در بزرگداشت یاد و نام یکی از
خدمتگزاران صادق و صمیمی وطن که عمر
طوالنی و پربرکتش را یکسره در تحقق
بخشیدن به آرمان های ملت ایران گذراند.
گرامی داشت یاد خادمان خلق ،در واقع
تداوم بخشیدن به خاطره تاریخی ملت
وخدمتی است به خود و نسل جوانی که باید
کوله بار امانت آنان را بر دوش گرفته و به
مقصد و مقصودی که ملت ما از نهضت
مشروطه ببعد در پی آن بوده برساند.
خدمات آن مرحوم ،تنها درسه قوه قضائیه،
مقننه و اجرائیه ،در نقش :وزیر دادگستری،
نماینده مجلس و وزیر کشور پس از
انقالب خالصه نمی شد ،فعالیت های علمی
 -فرهنگی در تاسیس بنیاد تحقیقاتی طاهر
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و تدوین "دائره المعارف شیعه" و کتابهای مفید دیگر ۱۳ ،سال فعالیت تشکیالتی حزبی ،پذیرش دفاع از
دانشجویان و فعاالن مبارز سیاسی قبل و بعد از انقالب ،رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی و خدمات مشابه،
گستره شخصیت اجتماعی او را نشان می دهد.
آن عزیز که در جرگه "صدر" و "سید" سیاستمداران بود ،زندگی اجتماعی خود را با پیوستن به نهضت ملی ایران
به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق آغاز کرد و پس از کودتای ننگین  ۹۲مرداد سال  ۶۳۳۹در دفاع از
دستاوردهای نهضت ملی بالفاصله به "نهضت مقاومت ملی" ،متشکل از ملیون و مذهبون روشنفکر و مبارز
پیوست .سپس با تاسیس نهضت آزادی در سال  ۶۳۳۳نیز به مصاف استبداد سلطنتی رفت و تا آستانه انقالب نیز
وفادارانه بر آن آرمانها پای فشرد وبه عضویت شورای انقالب درآمد.
اینک آن مبارز راه آزادی و بهروزی ملت از میان ما رفته است ،گرچه برگزاری چنین مراسمی نشان از قدرشناسی
قشر آگاه جامعه دارد ،اما مهمتر از آن ،تجدید عهدی است که با خدا و ملت خود برای تداوم راه برحق آنان می
کنیم و تصمیمی است که برای همبستگی و برداشتن بارهای بر زمین مانده اتخاذ می کنیم.
هرچند آن پیربرنا بزرگ خاندان سیاسی نهضت آزادی ایران به شمار می رفت و پس از درگذشت پایه گذران این
حزب ،نقش پدرمعنوی و معلم اخالق و ایثار را در دهه گذشته برای جوانان این جمعیت ایفا می کرد ،اما این حزب
برای آن بزرگمرد بستری برای خدمت به خانواده بزرگ ایران و ایفای وظیفه ملی و دینی به همه ملت بود.
در شرایط خفقان آوری که نهضت آزادی ودبیرکل آن آقای دکتر ابراهیم یزدی ممنوع از فعالیت سیاسی و محروم
از تشکیل جلسات و ابالغ پیام همدردی و سپاسگزاری از شما هموطنان قدرشناس هستند ،این جانب به عنوان
یکی از اعضای مقیم خارج شورای مرکزی آن حزب وظیفه خود دانستم خاضعانه از حضور شما در گرامیداشت
بزرگ خاندان سیاسی نهضت و خدمتگزار ملت بزرگ ایران سپاسگزاری و مراتب تسلیت خود و اعضای این حزب را
خدمت خانواده آن آزاده مرد به خصوص برادر ارجمندشان جناب آقای دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی تقدیم
نماید.
عبدالعلی بازرگان ـ  ۹۱فروردین۶۳– ۶۳۲۹آوریل ۹۳۶۳
الزم به ذکر است ،دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ،کهنسال ترین مبارز سیاسی کشور و عضو شورای انقالب
اسالمی ،وزیر کشور و دادگستری در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان ،و نماینده دور نخست مجلس شورای
اسالمی ،دهم فروردین ماه پس از یک دوره بیماری در سن  ۲۱سالگی درگذشت .وی در  ۲۳سالگی بازداشت و
روانهی سلول انفرادی شد .بعدتر ،دادگاه انقالب« ،سرپرست دائره المعارف تشیع» را در  ۲۳سالگی به ممنوع
الخروج شدن از کشور ،محکوم کرد.
زندهیاد حاج سیدجوادی از نهضت ملی شدن صنعت نفت ،فعالیتهای وطندوستانهی خود را آغاز کرد .او بعدتر در
نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران در کنار یاران مهندس مهدی بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی و آیتاهلل
طالقانی تالشهای خود را برای مبارزه با استبداد و خودکامگی ،پیگیر شد.
وی از پایهگذاران جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر بود و وکالت بسیاری از فعاالن سیاسی و روحانیان مبارز
(ازجمله مرحوم آیتاهلل منتظری) را در دوران شاهنشاهی برعهده داشت.
نامههای سرگشاده و انتقادی وی خطاب به رهبر جمهوری اسالمی ،پس از کودتای انتخاباتی از اسناد مهم سیاسی
محسوب می شود.
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ندای آزادی  ۳۶،فروردین ۶۳۲۹
مراسم بزرگداشت دکتر احمد صدرحاج سید جوادی در شهر وین اتریش
ندای آزادی :مراسم بزرگداشت دکتر احمد صدرحاج سید جوادی به همت گروهی از کنشگران سیاسی و اجتماعی
مقیم اتریش روز جمعه نوزدهم آوریل در شهر وین برگزار گردید.
به گزارش سایت ملیون ایران ،در ابتدای برنامه که با استقبال خوب ایرانیان مقیم این شهر روبه رو شد ،دکتر بهروز
بیات از برگزار کنندگان مراسم ،مقدمه کوتاهی در ارتباط با زنده یاد دکتر سید جوادی قرائت نمود و سپس از
شرکت کنندگان خواست به احترام وی ازجای برخیزند و یک دقیقه سکوت نمایند.
پس از اعالم برنامه توسط دکتر بهروز بیات ،دو تن از هنرمندان برجسته و جوان ایرانی با نواختن تار و نی (در
دستگاه شور) حال و هوای خاصی به سالن برگزاری مراسم بخشیدند.
پس از اجرای موسیقی« ،حسن یوسفی اشکوری» پژوهشگر ،نواندیش دینی و کنشگر ملی مذهبی به بررسی
تالشهای احمد صدر حاج سید جوادی در راه جامعهای آزاد و دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر پرداخت و در
ارتباط با ابعاد مختلف زندگی این کنشگر آزادیخواه و اخالق مدار سخنانی را ایراد نمود.
وی با اشاره به نکات برجسته اخالقی و کارنامه سیاسی ـ اجتماعی دکتر سید جوادی تاکید کرد ،او حقوقدانی
کاربلد بود که در زمان معاصر خود زندگی میکرد و همواره سعی داشت در مقابل استبداد و بیقانونی بایستد.
او همچنین افزود ،مرحوم حاج سید جوادی در طول فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود که بیش از هفتاد سال از
عمر او را شامل میشود ،هرجا که فکر میکرد ظلمی واقع شده است ،ساکت نمیماند و اعتراض میکرد و در
مقابل زورگویان و مستبدان قد علم مینمود و حاضر نبود در کنار اقتدارگرایان و ناقضان حقوق ملت ایران قرار
گیرد.
پس از اتمام سخنرانی یوسفی اشکوری ،فیلم کوتاهی از سخنرانیهای زنده یاد سید جوادی و برنامههای شبکههای
تلویزیونی در ارتباط با وی و همچنین تصاویری از فعالیتهایش و مراسم تشییع جنازه و یادبود ایشان در تهران
پخش شد که توجه بسیاری از شرکت کنندگان مراسم را به خود جلب نمود.
دکتر بیژن افتخاری از برگزار کنندگان ،در ادامه برنامه با ایراد سخنانی کوتاه و تاریخی در ارتباط با فعالیتهای
زنده یاد سید جوادی در دوران پیش و پس از انقالب ،گوشههای دیگری از زندگی پربار وی را برای حضار نمایان
ساخت.
در پایان ،این مراسم با هنرنمایی مجدد هنرمندان جوان ایرانی و اجرای قطعات موسیقی خاتمه یافت.
.
کلمه ۶۳۲۹/۶/۶۲
بزرگداشت احمد صدر حاج سید جوادی در بند  ۰۵۳اوین /مدنی :او همواره مدافع حق مظلومان بود
سعید مدنی در مراسم ترحیم و بزرگداشت مرحوم صدرحاج سیدجوادی در بند  ۳۱۳زندان اوین ،با اشاره به سابقه
او در وکالت دکتر شریعتی ،مهندس بازرگان ،آیت اهلل طالقانی ،آیت اهلل منتظری ،سحابیها و همچنین رهبری
فعلی نظام ،گفت :خدایش بیامرزد که در مقام «قضا» جز به عدل قضاوت نکرد .در مقام «وکالت» جز از حق مظلوم
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دفاع نکرد .در مقام «سیاست» جز بر منافع ملی و حق حاکمیت مردم پافشاری نکرد و در مقام «موحد مسلمان
شیعه» جز از حقوق ذاتی و کرامت انسان ،توحید رهایی بخش و عشق و عرفان در دین رحمانی سخن نگفت.
به گزارش خبرنگار کلمه ،آیین ترحیم و بزرگداشت دکتر سید احمد صدرحاج سید جوادی ،شخصیت برجسته ملی
مذهبی ،عضو ارشد نهضت آزادی ایران و همرزم طالقانی ،بازرگان و سحابیها ۶۹ ،فروردین  ۲۹در بند  ۳۱۳زندان
اوین برگزار شد.
در این مراسم که با حضور گروههای مختلف از زندانیان سیاسی بند  ۳۱۳زندان اوین برگزار شد ،سعید مدنی عضو
شورای فعاالن ملی مذهبی درباره شخصیت و سوابق مرحوم صدر حاج سید جوادی به سخنرانی پرداخت.
همچنین عماد بهاور ،مسوول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران ،با توصیف کردن آن مرحوم به عنوان «عبد صالح
خدا ،مبارز نستوه وآزادیخواه بزرگ»  ،متن زندگینامه وی را برای حاضران قرائت کرد.
سعید مدنی ،پژوهشگر مسایل اجتماعی و عضو شورای فعاالن ملی مذهبی سخن خود را با آیهای از قرآن آغاز کرد
که خداوند میفرماید« :آیا پنداشته اید [که تنها به صرف ادعای ایمان] به بهشت داخل خواهید شد ،در حالی که
خدا مجاهدان و پایداران را از میان شما [در مقام آزمایش] مشخص نکرده است( .آل عمران )۶۳۹
وی سپس ادامه داد :مرحوم آیت اهلل طالقانی ،همرزم و یار غار مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی در تفسیر این
آیه تصریح میکند که « :آیا همین که پا به میدان کارزار گذارید ،پنداشتهاید که به پیروزی قطعی میرسید؟!»
مرحوم طالقانی در ادامه تفسیر این آیه درباره واژه» یعلم الصابرین» آورده است که تکرار یعلم در این آیه وصف
ثابت ،خوی و روحیه ثابتی را میرساند که از کوششها ،ضربهها ،فشارها و تصفیهها حاصل میشود… این فلسفه
تاریخ و سنت الهی است که انسان ها با قرار گرفتن در برابر شکستها ،سختیها و موانع ،صابران ،مجاهدان و افراد
برخوردار از شخصیتهای برجسته نمودار میشوند.
مدنی سپس به بیان ویژگی های شخصیتی مرحوم صدر پرداخت و گفت :نخستین ویژگی آن مرحوم «چند بعدی
بودن» شخصیت ایشان بود .او یک سیاستمدار بود و فعالیت در نهضت مقاومت ملی ،عضویت در شورای مرکزی
نهضت آزادی ایران،
عضو موسس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ،عضویت در شورای انقالب ،مسوولیت وزارت کشور و وزارت
دادگستری دولت موقت ،نمایندگی دوره اول مجلس و… همگی از مصادیق بعد سیاسی شخصیت وی بود.
به گفته این زندانی سیاسی ،بعد دیگر شخصیت دکتر صدر در مقام «قضاوت» بود .در دوران نخست وزیری دکتر
امینی ایشان مسئولیت دادستانی تهران را بر عهده گرفت .وی در این مقام دستور داد تا افرادی که سازمان بازرسی
کل کشور رای مجرمیت آن ها را صادر کرده است ،بازداشت شوند .از جمله افراد دستگیر شده ،ارتشبد هدایت،
رییس وقت ستاد ارتش ،سر لشکر دفتری رییس شهربانی دولت کودتا و سرلشکر کیا رییس رکن دو ارتش و چند
تن از وزرا بودند .در همان سالهای  ۳۹-۳۶ساواک از
دکتر صدر خواست تا در شیوه های خود تجدید نظر کند اما مرحوم هرگز نپذیرفت و در نهایت با فشار ساواک
ناچار به استعفا از این مقام شد .وی در مقام وزیر دادگستری دولت موقت هم نماد استقالل قضایی بود.
سعید مدنی بعد دیگر این شخصیت برجسته را در کسوت یک وکیل معرفی کرد و گفت :او پیش و پس از انقالب
در حمایت از مبارزان سیاسی وکالت بسیاری از شخصیت های برجسته سیاسی و آزادیخواهان بزرگ همچون دکتر
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شریعتی ،مهندس بازرگان ،آیت اهلل طالقانی ،آیت اهلل منتظری ،سحابیها و… را برعهده گرفت .وی سالهای -۱۳
 ۱۶وکالت رهبر کنونی جمهوری اسالمی را نیز برعهده داشت.
این عضو شورای فعاالن ملی-مذهبی در ادامه به بعد دیگر شخصیت صدرحاج سیدجوادی به عنوان یک «محقق و
اسالمشناس» اشاره کرد گفت :مدیریت و سرپرستی دایرةالمعارف بزرگ تشیع تا واپسین لحظههای عمر پربرکتش،
مشارکت در تدوین بیانیه نهضت آزادی ایران درباره ضرورت پایان جنگ ایران و عراق پس از بازپس گیری
خرمشهر و رد نظریه جهاد تهاجمی در برابر نظریه جهاد تدافعی؛ از جمله تالشهای فکری و نظری آن مرحوم بود.
مدنی در ادامه یکی از ویژگیهای شخصیتی مرحوم صدر را « تکامل و کسب اعتبار در متن فعالیت عملی (پراتیک)
اجتماعی» عنوان کرد و افزود :آن مرحوم دست کم از اواسط دهه  ۶۳۳۳در متن کنشهای سیاسی -اجتماعی قرار
داشت .وی طی  ۱۳سال مبارزه سیاسی به ا عتبار و مقام کنونی به صورت تدریجی و مرتبه به مرتبه نایل آمد .و به
قول امروزیها رشد بادکنکی نکرد.
وی ویژگی دیگر شخصیت مرحوم صدر را تعلق به تبار رشید ملی مذهبی دانست و گفت :زندگی سیاسی او به
فصل و دوره خاصی محدود نشد بلکه یک جریان پیوسته و هدفدار بود .بر پایه کالم حضرت علی (ع) که فرمود:
«افضل الجهاد کلمه الحق عندالسلطان الجابر» برای انجام رسالت خود تا واپسین روزهای زندگی خود ،نامههای
متعدد به مقامهای ارشد نظام مینوشت وآنها را به اصالح امور دعوت میکرد .بر پایه همین تداوم و پیوستگی
درعمل سیاسی بود که سال  ۶۳۲۳در سن  ۲۳سالگی توسط اطالعات سپاه بازداشت شد ،مدتی را زیر فشارهای
طاقت فرسا در زندان  ۱۲عشرت آباد سپری کرد و هنگامی که به دلیل شرایط وخیم جسمی ،مجبور شدند او را
آزاد کنند ،نیمه شب بدون عینک و لباس مناسب او را در خیابان رها کردند.
وی دکتر احمد صدر حاج سید جوادی را متعلق به نسل نهضت ملی ،نسل مصدق و به تعبیری نسل سوخته عنوان
کرد و گفت :نگاه آن مرحوم به انقالب ایران مرا به یاد سرودهای از نیما یوشیج میاندازد که مرحوم مهندس
سحابی در یکی ازسرمقالههای ایران فردا آورده بود« :نازک آرای تن ساقه گلی /که به جانش کشتم/ای دریغا به برم
میشکند» و طنز تاریخ اینکه آیین خاکسپاری و ترحیم دکتر صدر روز  ۶۹فروردین برگزار شد.
مدنی در پایان اظهار داشت :خدایش بیامرزد که در مقام «قضا» جز به عدل قضاوت نکرد .در مقام «وکالت» جز از
حق مظلوم دفاع نکرد .در مقام «سیاست» جز بر منافع ملی و حق حاکمیت مردم پافشاری نکرد و در مقام «موحد
مسلمان شیعه» جز از حقوق ذاتی و کرامت انسان ،توحید رهایی بخش و عشق و عرفان در دین رحمانی سخن
نگفت.

ملی مذهبی ۶۳۲۶/۶/۶۲
مجلس یادبود دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی
در پاریس
جمعی از فعاالن سیاسی از طیفهای مختلف فکری-
سیاسی از هموطنان ایرانی و «شیفتگان و همگامان راه
آزادی» جهت شرکت در مراسم یادبود احمد صدرحاج
سیدجوادی دعوت به عمل آوردهاند.
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متن این دعوت که نسخهای از آن به سایت ملی -مذهبی رسیده به این شرح است:
مجلس یادبود احمد صدر حاج سید
جوادی راد مردی که با عشق به
آزادی انسان و نفرت از استبداد
خودکامگان چشم از جهان
فروبست ،در پاریس به تاریخ و
نشانی زیر برگزار میشود.
مقدم شیفتگان و همگامان راه
آزادی را گرامی میداریم.
مستوره احمدزاده -عباس اشراقی-
بابک امیرخسروی -کاظم ایزدی –
امیر پیشداد – محمد جاللی (سحر)
– بیژن حکمت – تقی رحمانی –
ایرج سبحانی – علی سرداری –
سعید سنجابی – رضا علیجانی –
حسن فرشتیان -کاظم کردوانی –
علی کشتگر – عبدالکریم الهیجی
– مهدی ممکن – محسن یلفانی.

پیامهای تسلیت
پیام تسلیت جمعی از فعالین سیاسی به مناسبت درگذشت استادسیداحمدصدرحاج سیدجوادی

مِّنَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَِّـهَ عَلَیْه ۖ فَمنْهُم مَِّن قَضَىۖ نَحْبَهُ وَمنْهُم مَِّن یَنتَظرُ ۖ وَمَا بَدَِّلُوا تَبْدیلًا
(احزاب)۹۳-
روح بلند استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی ،تن خاکی خود را تحمل نکرد و پس از عمری مجاهدت و تحمل
سختی مبارزه در راه تأمین حقوق اساسی ملت و سرفرازی کشور ایران به سوی معبود شتافت و غمی جانکاه برای
دوستان و یاران و شاگردان خود باقی گذاشت.
دکتر صدرحاج سیدجوادی ،در حمایت از دولت ملی دکتر مصدق وارد عرصه مبارزه شد و پس از کودتای ننگین
 ۹۲مرداد  ۶۳۳۹و در دوران خفقان ستمشاهی به نهضت مقاومت ملی پیوست وی در سال  ۶۳۳۳به همراه
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مرحومان مهندس بازرگان ،آیت اهلل طالقانی و دکتر سحابی در تاسیس نهضت آزادی ایران مشارکت نمود و در
سالهای بعد نیز همواره در وکالت و دفاع از فعالین و زندانیان سیاسی و اجتماعی نقش محوری داشت.
در جریان انقالب دکتر صدر به دلیل فعالیتهای گسترده و موثرش به عنوان عضو شورای انقالب برگزیده شد و در
دولت موقت نیز در سمت وزیر کشور و سپس وزیر دادگستری به کشور خدمت کرد ،وی در مقام وزیر کشور
رفراندوم جمهوری اسالمی را در چنین ایامی برگزار نمود.
او با استعفای دولت موقت ،ردای وزارت را کناری نهاد و به عنوان نماینده مردم قزوین وارد مجلس شد تا از حقوق
مردم دفاع کند .پیگیریهای او در مجلس در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی هنوز در خاطر خانوادههای ایشان
جای دارد.
پس از پایان دور اول مجلس ،وی صحنه مبارزات را ترک نکرد و متحمل هزینههای سنگینی نیز شد و همچنین
در این دوران با مدیریت دایره المعارف بزرگ تشیع موجد برکات بسیاری در حوزه فرهنگ بودند.
ایشان در طول فعالیت سیاسی خود همیشه خود را ملتزم به فرهنگ کار جمعی میدانست و در نهضت مقاومت
ملی و نهضت آزادی ایران ،خود را مقید به چهارچوبهای تشکیالتی دانسته و در جلسات شورای مرکزی و دفتر
سیاسی نهضت آزادی به صورت مداوم و موثر شرکت میکرد.
احمد صدر حاج سیدجوادی در تمام سالهای مبارزه بر طریق حق و انصاف و با التزام به قانون قدم برداشت و از امر
به معروف و نهی از منکر حاکمان لحظهای غافل نشد .در سالهای اخیر و در شرایطی که به دلیل کهولت سن دچار
محدودیتهای جسمی متعددی بود در نامههای متعددی حاکمان را به رعایت حقوق اساسی ملت و آزاد نمودن
زندانیان سیاسی فرامی خواند و همچنین از مبارزان و مردم میخواست که بر خط اعتدال حرکت کنند و اتحاد
بین خودشان را تقویت کنند تا بتوانند به آرمانهای آزادیخواهانه  ۶۱۳ساله ملت ایران جامه عمل بپوشانند.
او در طول زندگی پربار خود همواره امید داشت ایران را آزاد و آباد ،به دور از فقر و خرافه و جهل ببیند و با امید به
نسل جوان برای تحقق آرزوهای بلند خود زندگی را بدرود گفت.
اگر چه حاکمان قدر این مصلح مشفق را ندانستند اما در میان فعالین ملی و اسالمی ایشان جایگاهی ویژه داشتند
و خالء حضورشان بار مسوولیت دیگر رهروان این راه را سنگینتر از قبل خواهد نمود.
فقدان این پیر دلسوز و صالح را به ملت ایران و آزادیخواهان و همچنین خانواده معزز حاج سیدجوادی تسلیت
میگوییم.
 ۶۳فروردین ماه ۶۳۲۹
ادیب برومند  -عباس امیر انتظام  -لقا اردالن  -سعید آل آقا  -حسین انصاری راد  -داوود هرمیداس باوند -
ابوالفضل بازرگان  -محمد بسته نگار –ب هروز برومند  -محمد حسین بنی اسدی  -حبیب اهلل پیمان  -محمد
توسلی  -غالمعباس توسلی  -محمد مهدی جعفری – رضا رئیس طوسی  -حسین رفیعی  -محمد جواد رجائیان
 احد رضایی  -خسرو سیف -فریدون سحابی  -حسین شاه حسینی  -حسن شاه اویسی – پوران شریعتی – تقیشامخی  -هاشم صباغیان  -اکبر طاهری-اعظم طالقانی -زرین دخت عطایی (سحابی)  -سید علی اصغر غروی -
غفار فرزدی  -نظام الدین قهاری  -مصطفی کتیرایی  -مصطفی مسکین  -علی اکبر معین فر -محمد ملکی -ناصر
میناچی -محمد محمدی اردهالی  -لطف اهلل میثمی -هادی هادی زاده -ابراهیم یزدی
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پیام تسلیت اعضا و عالقه مندان نهضت آزادی ایران – خارج از کشور
غروب عمری قرین عزت و آبرو ،با هفتاد سال
دفاع ازسنگرآزادی و حقوق مردم
احمد صدر حاج سید جوادی ،سالخوردهترین
مبارز سیاسی ایران ،پس از  ۲۱سال عمر پر
برکت ،که قریب هفت دهه آنرا با خوشنامی و
خدمتگزاری کم نظیر به ملت ایران سپری
کرده و «صدر و سید سیاستمداران» بود،
صحنه حیات را ترک کرد.
این پیر پرتوان و پارسا که به حق میتوان او را
به دلیل حضور پر رنگ و تالش بیوقفهاش در صحنه مبارزات ملت ایران برای کسب آزادی و حاکمیت ملت« ،آینه
مبارزات دو نسل» نامید ،نه تنها بزرگ خاندان سیاسی نهضت آزادی ایران ،بلکه بزرگمرد آزادی خواهان وطن به
شمار میرفت و تا آخرین رمق روزهای حیات پر برکتش در بستر بیماری ،با نوشتن نامههای انتقادی سرگشاده به
رهبری نظام ،شجاعانه از حقوق مردم دفاع کرد و نماد« :قدرت مقاومت به رغم کهولت» شد.
سنگربان سالخورده دفاع از حقوق ملت ایران ،که دانش آموخته حقوق سیاسی و قضائی از دانشگاه تهران و دارای
دکترای حقوق سیاسی از فرانسه بود در دفاع ازحقوق بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی پیش و پس از انقالب
سرآمد بود و رهبری و بسیاری از حاکمان استبداد دینی امروز مدیون الیحههای دفاعی او در دوران استبداد
سلطنتی هستند.
سوابق جدی سیاسی آن مرحوم از همکاری وی نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق آغاز شد .با کودتای
آمریکائی -انگلیسی -درباری  ۹۲مرداد سال  ۶۳۳۹نامبرده به اتفاق جمعی از آزادیخواهان ملت« ،نهضت مقاومت
ملی ایران» را که سازمانی نیمه علنی ،نیمه زیر زمینی بود تشکیل دادند که تا  ۱سال بار مقاومت را به دوش
داشت .با تاسیس «نهضت آزادی ایران» در سال  ۶۳۳۶ایشان به موسسان این حزب پیوست و به خاطر همین
سوابق و خدمات ،در آستانه پیروزی به عضویت «شورای انقالب» درآمد .آقای حاج سیدجوادی به عنوان وزیر
کشور و وزیر دادگستری در دولت موقت و پس از آن به عنوان نماینده مردم قزوین در اولین مجلس شورای
اسالمی خدمات بزرگی به ملت عرضه کرد.
آن صدرسیاستمدان صادق ،که با انحراف انقالب از اهداف اولیه خود ،حقوق ملت را قربانی شده در پای بت
استبداد دینی و والیت مطلقه فردی میدید ،از همان مجلس نخست به فراکسیون اقلیت منتقد پیوست و در این
ثلث قرن هرگز در حمایت از حقوق مردم مندرج در قانون اساسی و دفاع از آزادی ملت کوتاه نیامد .او در اواخر
عمرش در نامهای به ملت ایران به عنوان عضوی از شورای انقالب ،صادقانه از وقایع سه دهه اخیر این چنین
عذرخواهی کرد:
«آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف انگیزبوده و جای عذرخواهی دارد ،نه مبارزه با نظام خودکامه
پهلوی ،یا همکاری با روحانیت ،یا پذیرش مسئولیت ،یا واگذاری قدرت به تشنگان آن (استعفا) است ...ضمن اعتقاد
کامل به اصالت انقالب مردمی  ۶۳۱۱و آرمانهای آن و دفاع از عملکرد نهضت آزادی ایران در خالل پیروزی
انقالب و پس از آن ،بابت کوتاهی ،قصورو یا ناتوانی خود ،به عنوان احدی از اعضای شورای انقالب و دولت موقت،
در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت ایران عذر خواهی میکنم».
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«اگر ما پس از پیروزی انقالب،
همچنان شانه به شانه ایستاده و
دست در دست هم ،استبداد را
نشانه گرفته بودیم و مشکالت را
در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم،
امکان بازتولید استبداد و فروافتادن
از استبداد سیاسی به استبداد
دینی به این سان راحت و کم
هزینه صورت نمیپذیرفت».
آنها هدفدارانی بودند که صحنه
حیات را خالی کردند ،دستاورد
آنان متعلق به خودشان و دستاورد
شما متعلق به شماست ،شما از عملکرد آنان بازخواست نمیشوید (امروز مسئول ایفای نقش خود هستید) سوره
بقره آیه ۶۳۳
اعضاء و عالقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور ( ۶۹فروردین )۶۳۲۹
پیام تسلیت اعضا و عالقمندان نهضت آزادی ایران  -خارج از کشور به دبیر کل نهضت آزادی ایران
منَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَِّهَ عَلَیْه ۖ فَمنْهُمْ مَنْ قَضَىۖ نَحْبَهُ وَمنْهُمْ مَنْ یَنْتَظرُ ۖ وَمَا بَدَِّلُوا تَبْدیلًا
(احزاب .)۹۳
جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل عالیقدر نهضت آزادی ایران
با تقدیم سالم و سپاس به آن مدافع با ثبات آزادی ،حقوق و حاکمیت ملت ایران ،درگذشت مرحوم دکتر «احمد
صدر حاج سید جوادی» بزرگ خاندان سیاسی نهضت آزادی ،بلکه بزرگ آزادیخواهان ایران را که سالخوردهترین
سنگربان دفاع از حقوق مردم بود و تا آخرین روزهای عمر پر برکتش شجاعانه در برابر استبداد دینی ایستاد،
خدمت جنابعالی ،شورای مرکزی و اعضای محترم نهضت آزادی ایران تسلیت عرض میکنیم.
بیشک بیش از شش دهه مبارزه برای کسب حقوق ملت ،از نهضت ملی شادروان دکتر مصدق گرفته تا انقالب و
پس از آن تا پایان عمر ،از آن پایمرد پیر آزادی ،استوانهای از استقامت و اسطورهای از اخالق و انسانیت ساخته بود
که سرمایه بزرگی برای ملت ما ،به ویژه نهضت آزادی به شمار میرود.
کوله بار امانتی که آن مرحوم از پایه گذران نخستین نهضت تا  ۲۱سالگی بر دوش خستگی ناپذیر خود به ودیعه
گرفته بود ،اینک به وارثان سیاسی آن نماد مقاومت سپرده شده است ،باشد تا این امانت را ضایع نکنیم و قدرش
نیک بشناسیم.
ما با استناد به آخرین بند از وصیت نامه سیاسی آن مرحوم ،با خدای خود پیمان میبندیم:
«مبادا سختیهای روزگار موجب دل سردی و ناامیدی شما شود ،که البته باید به گسترش و تعمیق ظرفیتهای
اخالقی و روحی شما و ایجاد انگیزه ،توان و خواستی مضاعف در پیگیری مطالبات تاریخی ملت عزیز ایران
بینجامد ....بیش از هر زمان دیگری به آینده ایران و تحقق آزادی و دموکراسی باور داشته و امیدوار است و از
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همین رو تاکید مجدد دارم که در مسیر سبزی که پیش رو دارید ،پیوندها را مستحکمتر و با اتحاد و هم دلی پیش
روید».
اعضاء و عالقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور
 ۶۶فروردین ۶۳۲۹

بیانیه کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور
من المؤمنین رجال صدقوا ما
عاهدواهلل علیه فمنهم من قضی
نحبه و منهم من ینتظر و مابدّلوا
تبدیال (احزاب)۳۳ ،
بیگمان احمد صدر حاج
سیدجوادی از نیک مردانی بود که
عمری دراز اما با برکت و عزت و
مسئولیت زیست و بر پیمانی که
با خدای خود و مردم وطن بسته بود
استوار و پایدار ماند و در اوج
سرفرازی و مسئولیت پذیری به دیار
باقی شتافت و به حق پیوست.
صدر حاج سید جوادی کمی کمتر از یک سده زیست و با توجه به زندگی پر بار و اثرگذارش و با حضور مستمر در
عرصههای مهم سیاسی و علمی و فرهنگی و حقوقی به واقع تجسم تاریخ معاصر است .وی میراث دار جنبش
مشروطیت و از وفاداران به آرمانهای آن و نیز از یاوران رهبر نهضت ملی دکتر محمد مصدق بود و پس از کودتای
 ۹۲مرداد  ۳۹در نهضت مقاومت ملی فعالیت داشت .در آغاز دهه چهل همراه با دیگر شخصیتهای ملی -دینی
معاصر زنده یادان طالقانی ،بازرگان و سحابیها نخستین حزب مدرن با گرایش اسالمی ،یعنی نهضت آزادی ایران
را بنیاد نهاد .سالیانی دراز در مسئولیتهای مهم قضایی و کانون وکال ایفای نقش کرد و به ویژه در دو دهه آخر
رژیم پهلوی به عنوان وکیلی معتبر و خوش نام ،وکالت شماری از فعاالن سیاسی و مبارزان استبداد ستیز را بر
عهده گرفت .این نوع تالشهای او در حد خود سهم مهمی در پاسداری از حقوق و کرامت انسان و چیرگی بر
استبداد و گسترش و تعمیق آزادیخواهی داشت .در جریان تحوالت انقالبی  ۱۱-۱۱از فعاالن و پیشگامان بود و از
این رو پس از پیروزی در عالیترین مسئولیتها به یاری انقالب برخاست و در حد خود کوشید آشفتگیها به سامان
شود .در مجلس اول به نمایندگی مردم قزوین برگزیده شد و در فراکسیون نهضت آزادی فعالیت قانونی و منتقدانه
در برابر نظام حاکم داشت .در سه دهه اخیر ،به رغم کهولت سن و ناتوانی ،در جمع رهبران نهضت آزادی و
جریانهای مختلف حقوق بشری و دموکراسی خواهی همواره حضوری اثرگذار داشت .در همین دوران چند بار
بازداشت شد و انواع رنجها را تجربه و تحمل کرد .با این همه لحظهای از پای ننشست .از کارهای فرهنگی زنده یاد
حاج سید جوادی سرپرستی سازمان دایره المعارف تشیع بود.
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احمد صدر حاج سید جوادی را میتوان با شش ویژگی برجسته وصف کرد و ستود :وطن خواهی ،آزادیخواهی،
قانون گرایی ،دلیری ،استواری و اخالق مداری در تمام عرصهها .او تا آخرین لحظه از نقد وضع موجود و نفی
استبداد دینی حاکم بر میهن باز نایستاد و همواره از هر طریق ممکن به مسئوالن مسئولیت ناشناس هشدار داد و
راه نمود.
در شهامت اخالقی او همین بس که در سال گذشته با انتشار بیانیهای از مردم «بابت کوتاهی ،قصور ،و یا ناتوانی
خود به عنوان یکی از اعضای شورای انقالب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای
تاریخی ملت ایران» پوزش خواست .تجربه زندگی پر ثمر حاج سید جوادی منبعی غنی برای شناخت تاریخ معاصر
ایران و درس بزرگی برای نسل امروز و فرداها در مسیر دستیابی به آزادی و عدالت است.
درگذشت این پیر سیاست ،دین و اخالق موجب تأسف شد« .کنشگران ملی -مذهبی» فقدان این آموزگار پر ارج
را به خانواده معزز حاج سید جوادی (به ویژه دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی) ،فرزندان ،نهضت آزادی ایران و
دبیر کل آن دکتر ابراهیم یزدی و عموم مردم ایران تسلیت و تعزیت میگوید .برای آن بزرگ غفران و رحمت الهی
و برای مردم ایران رهایی و آزادی آرزوی میکنیم.
 ۶۶فرورین ۲۹

تسلیت اعضای نهضت آزادی و ملی-مذهبیهای بند  ۰۵۳به ابراهیم یزدی به مناسبت درگذشت صدر
حاج سید جوادی
به نام خدا
من المومنین رجال صدقوا ما عا هدوااهلل
علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من
ینتظرو ما بدلو اتبدیال (احزاب )۹۳
جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی
دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران
مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی را به
یقین میتوان از جمله آخرین بازماندگان نسل مبارزان آزادیخواه نهضت ملی ایران دانست .نسلی که آرمانهای
بلند خود را به اربابان قدرت نفروختند و پای دنیا طلبی بر سر اعتقادات خود ننهادند .نسلی که هم درد دین داشت
و هم دغدغه میهن .سر درآسمان قدس الهی داشت و پای در خاک ایران زمین .بیشک نام او همواره در کنار نام
بزرگانی همچون طالقانی ،بازرگان وسحابی به نیکی و با افتخار برده خواهد شد.
او انسان متعبدی بود که دین داری خود را تنها در احکام تعبدی نمیجست .در نگاه او دین فراتر از باید و
نبایدهایی بود که در خور انسانهای متوسط است .بل به چشم او دین آیینه مبارکی بود که نور حق بر آن تابیده و
سیمای دلنشین اخالق را در آن هویدا ساخته بود.
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سالها حضور موثر و پربار در نهضت آزادی ایران ،دفاع همیشگی از حق به یغما رفته زندانیان سیاسی قبل و بعد از
انقالب ،حضور در نهادهای مدافع حقوق مشروع مردم و اعتراض به نابخردیها و بیعدالتیهای حاکمان در تمامی
سالهای حیات سیاسیاش ،حاصل همین نگاه اخالق مدارانه او به دین بود.
تعبد در مقابل خداوند یکتا به او آزادگی در مقابل حکومتها ،ایستادگی در برابر نابرابریها ،آرامش و متانت در
هنگام دشواریها و مراعات و انصاف در وقت قضا را آموخته بود.
حضورش تا بود چراغ هدایت بود برای مبارزان راه حق و اکنون نیز یادش پرتو امیدی است برای آنانکه سلوک
عارفانه ،سیاست ورزی منصفانه ،دین داری اخالق مدارانه و فروتنی عالمانه او را سرمشق والگوی خودساختهاند.
درگذشت این بزرگ مرد عرصه ایمان ،سیاست ،دانش و اخالق بر شما ،اعضای نهضت آزادی ایران ،فعاالن ملی -
مذهبی و دریک کالم برتمامی آنان که درد دین دارند و دغدغه میهن ،تسلیت باد.
امضا کنندگان به ترتیب الفبا :عماد بهاور -مسعود پدرام  -سید امیر خرم – امیرخسرو دلیر ثانی  -علیرضا
رجایی  -محمد رضایی  -مسعود صادقی ,سعید مدنی
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پیام تسلیت آیت اهلل صانعی
باسمه تعالی
«منَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اهللَ عَلَیْه»
فوت فرزندی از فرزندان فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) در ایام متعلقه به آن بانوی مطهّره ،مرحوم مبرور حاج سید
احمد صدر حاج سید جوادی را به خانواده ایشان و همه همسنگران او که در نهضت اسالمی و انقالب سهمی وافر و
تالش فراوان نموده و مینمایند تسلیت گفته و صبر جمیل و اجر جزیل و بقاء را برای همه بازماندگان نسبی و
سببی او از خداوند متعال درخواست نموده ،امید آنکه ما را هم مانند او صادق در عهدها و پیمانهای الهی و
اجتماعی و سیاسی قرار داده تا مشمول آیه فوق و محشور با سَمیَّش نبّی مکرم اسالم گردیم و چه زیبا که انسانها
همه عمرشان را وقف خدمت به مظلومین نموده و هیچگاه حتی در پیری و کبر سن و گرفتاریها و بالها خداوند و
بندگانش را فراموش ننمایند.
ان شاء اهلل خداوند ایشان را در صف پیران از شهداء کربال مانند مسلم بن عوسجهها و جبیب بن مظاهرها قرار
دهد.
مشهد مقدس -یوسف صانعی
۶۲نجومی جمادی االولی ۶۳۳۳
مطابق با  ۶۶فروردین ۶۳۲۹
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پیام تسلیت آیت اهلل بیات زنجانی
بسم اهلل الرِّحمن الرِّحیم
إنِّا هلل و إنِّا إلیه راجعون
با کمال تأسف و تأثر از خبر درگذشت مرحوم صدر حاج سید جوادی (رحمت اهلل علیه) مطلع شدم.
آن مرحوم عمری را در مبارزه فکری ،عقیدتی و اجرایی با هدف صالح و فالح این مملکت و مردمان آن سپری کرد
و در این راه آماج برخی بیمهریها هم واقع شد اما دست از راه خود برنداشت .سلوک وی چراغ راه بازماندگان و
جوانان خواهد بود و إن شاء اهلل روح بلند این خدمتگزار فکور ،اندیشمند و دردمندمان در مأل اعلی ،آرام خواهد
گرفت.
ملت بزرگ ایران یاد و خاطرة این قبیل خادمان صدیق و نخستین خود در بحبوحة روزهای انقالب و پس از
پیروزی آن را در دل زنده میدارد.
اینجانب فقدان آن مرحوم را به مردم عزیز به خصوص شهروندان گرانقدر قزوین و نیز به خانوادة محترم ایشان
تسلیت عرض کرده و از درگاه ربوبی برای همة بازماندگان ،صبر و اجر و برای آن فقید سعید ،غفران و رحمت
مسألت دارم.
اسداهلل بیات زنجانی
قم المقدسة
دوازدهم فروردین ماه ۶۳۲۹
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پیام تسلیت حجت السالم احمد منتظری به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سید جوادی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
حضور محترم خاندان بزرگوار و محترم صدر حاج سید جوادی
پس از سالم و تحیت؛ رحلت مرد تقوی و مبارزه ،مردی از تبار نیکان و خدمتگزار دین و ملت جناب آقای دکتر
احمد صدر حاج سید جوادی را تسلیت عرض مینمایم.
امیدوارم غفران و رضوان الهی شامل حال این شخصیت کمنظیر شود و با اولیاءاهلل محشور گردد.
ایشان عمر بابرکت خود را صرف تحصیل علم و مبارزه با بیعدالتی و دفاع از حقوق مردم و مظلومین کرد و
مالحظات عافیتطلبانه نتوانست او را به وادی توجیه و تسلیم بکشاند.
با کمال تأسف عدهای پس از رسیدن به قدرت و حکومتی که نتیجه زحمات همه مبارزین بود ،نه تنها قدر او را
نشناختند ،بلکه به بهانههای واهی او را زندانی نمودند و در حقش جفاها کردند و هیچگاه از آن مرد شریف
عذرخواهی ننمودند .امیدوارم مسئولین امر این فرصت را نیز از دست ندهند و با گرامیداشت شایسته این شخصیت
بزرگ ملی مذهبی بخشی از جفای خویشتن را جبران نمایند.
او اینک در جوار رحمت حق آرمیده است و ماییم و پندآموزی از این همه فراز و فرود روزگار فانی؛ «ما اکثر العبر و
اقل االعتبار».
والسالم.
بیت آیت اهلل العظمی منتظری
احمد منتظری
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پیام تسلیت حجت السالم محمد خاتمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای عبدالرضا صدر حاج سیّد جوادی
گرامی باد یاد و نام بزرگ مرد ایمان و آزادگی و نجابت جناب آقای
دکتر صدر حاج سیّد جوادی  -رحمت اهلل علیه -که عمر پر برکت
خود را در خدمت به خلق خدا و سر بلندی ایران عزیز پربارتر کرد.
او از مومنان دلیری بود که در دوران ستم شاهی همواره به دفاع از
آزادی و آزادگان برخاست و هزینههای آن را نیز با دلی گشاده
پرداخت و با تکیه بر ایمان استوار و دانش و تجربه کارساز خود
هیچگاه حقیقت را فدای مصلحتهای شخصی نکرد و
نیز پس از پیروزی انقالب در کنار شخصیت واالقدر حضرت آقای
مهندس بازرگان  -که روانش شاد باد!  -در خدمت به جمهوری
اسالمی و پاسداشت حق و حرمت مردم بود ،رویّهای که تا آخر عمر
آن را ادامه داد.
مصیبت درگذشت این انسان شریف را به جنابعالی ،بیت مکِّرم حاج سیّد جوادی و همه بستگان داغدار و
دوستداران و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت باریتعالی برای آن فقید سعید آمرزش و
رحمت الهی و برای بازماندگان معزِّز صبر و اجر و سالمتی مسالت میکنم.
سیّد محمّد خاتمی ۶۳۲۹/۶/۶۶ -
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پیام تسلیت حجت السالم عبداهلل نوری
اناهلل و اناالیه راجعون
رحلت فقید سعید ،انسان خدوم،
مبارز و آزادیخواه ،روانشاد دکتر
احمد صدر حاج سید جوادی را به
اندیشمندان،
همفکران،
همه
آزادیخواهان و آزادمردان ایران زمین
و هم چنین خانواده محترم آن
بزرگمرد تسلیت عرض مینمایم.
فقید سعید صدر حاج سید جوادی،
نامی درد آشنا و پرآوازه و مورد
احترام در قبیله مبارزان و سیاست
ورزان و ظلم ستیزان بود .شادروان مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی ،چهره مقاوم و استواری بود که حدود ۱
دهه از عمر با برکت خود را در متن تحوالت و فراز و فرودهای اجتماعی این مرز و بوم – از نهضت ملی گرفته تا
انقالب اسالمی – به صورتی فعال و شایسته ،همراه و همگام با مبارزات و مطالبات حق طلبانه مردم سپری نمود.
حافظه تاریخی مبارزان سیاسی ملت ایران ،در نیم قرن اخیر ،سیمای نجیب فقید سعید مرحوم صدر حاج سید
جوادی را در تراز نامهای ماندگار بزرگانی چون مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهلل سحابی به نیکی ثبت نموده و
خاطره بزرگی و
جوانمردی و غمخواری او را هیچگاه فراموش نخواهد کرد .او امروز درد و رنج زمانه را فرو نهاده و با امیدواری به
فضل و رحمت پروردگار ،به سرزمین نور و رهایی و امنیت رهسپار گشته است ،هر چند یاران و همفکران را در
غربت و فراق خویش تنها گذارده است.
اینجانب فقدان بزرگمرد عرصه اخالق ،سیاست و آزادیخواهی را به همه حق طلبان و مهرورزان تسلیت گفته و
برای روح متعالی او در پیشگاه خداوند رحمان و رحیم ،علو درجات را مسالت مینمایم.
عبداهلل نوری  -دوازدهم فروردین ماه ۶۳۲۹
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پیام تسلیت  ۰۳زندانی سیاسی به مناسبت درگذشت احمد صدر سید جوادی:
بسمه تعالی
انا هلل وانا الیه راجعون
عبد صالح خدا ،مبارز نستوه و آزادیخواه بزرگ
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی ،پس از عمری تالش و فداکاری و جهاد فی سبیل اهلل به دیدار معبود شتافت و
در دریای بیکران رحمت حق آرام گرفت .او که همرزم آیت اهلل طالقانی ،مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهلل
سحابی و از پیشگامان نهضت آزادی ایران بود عمر پر برکت خود را در تالش مستمر برای آزادی و سربلندی کشور
و ملت و مقابله با بیعدالتی و ستمگری و دفاع از مظلومان طی کرده و تا جان در بدن داشت لحظهای از تالش در
راه آزادی و آزادگی از پای ننشست .روح بلند او مصداقی از این کالم نورانی الهی بود که:
«من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا؛ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه»
فقدان این شخصیت بزرگ رابه ملت ایران ،خانواده محترم او ،ودوستان و همفکرانش تسلیت عرض نموده ،برای او
آرامش ابدی در جوار رحمت الهی وعلو درجات درکنار اجداد طاهرینش را از خداوند متعال مسئلت مینماییم.
امضا کنندگان:
ابوالفضل قدیانی -محسن میردامادی -مصطفی تاجزاده -سیدعلیرضا بهشتی -عبدالفتاح سلطانی -عبداهلل مومنی-
علیرضا رجایی -امیر خرم -مهدی تحققی -سعید مدنی -مسعود پدرام -عماد بهاور -کیوان صمیمی -سیامک
قادری -امیرخسرو دلیرثانی  -محمدامین هادوی -فیض اهلل عرب سرخی -محمدصادق ربانی املشی -سیداحمد
هاشمی -سیدمحمد سیفزاده -مسعود صادقی -رحمن قهرمانپور -سیاووش حاتم -مهرداد سرجویی -امید
خوارزمیان -مصطفی نیلی -حمید کرواسی -محمدحسن یوسفپور سیفی -مصطفی ریسمان باف -حسین زرینی-
امین چاالکی -منصور نقیپور -ابوالفضل قاسمی -علیرضا روشن -مصطفی عبدی -علی شریعتی -مهدی تاجیک-
سیدمحمد ابراهیمی
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پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مناسبت درگذشت مرحوم سید احمد صدر
حاج سید جوادی
جناب آقای سید عبدالرضا صدر حاج سید جوادی
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما ،همه بستگان ،دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت میگوییم و از خداوند
رحمان برای ایشان مغفرت و رحمت درخواست میکنیم .مرحوم سید احمد صدر حاج سید جوادی نزدیک یک
قرن با ایمان زیست و برای مبارزه با استبداد ،دفاع از مظلومان و رفع مشکالت جامعه و نظام کوشید و سختیهای
آن را نیز تحمل کرد .از دست رفتن ایشان نقصی در جامعه متدینان ،روشنفکران و آزادیخواهان پدیدآورده است
که به آسانی برطرف نخواهد شد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
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پیام تسلیت ابوالحسن بنی صدر
صبحگاه یک شنبه  ۶۶فروردین  ،۶۳۲۹آقای احمد صدر حاج سید جوادی ،مردی درگذشت که  ۲۳سال در
مبارزه زیست.
تمامی این قرن ،ایستادگان بر اصول استقالل و آزادی ،با استبدادیان وابسته ،رویاروی بودهاند و هستند .هریک از
آنها که بر
آرمان زندگی در استقالل و آزادی ایستادهاند ،در یکی از صحنههای مبارزه با فساد و جنایت و خیانت ،فعال
بودهاند .کم شمار آنها بودند و هستند که ،در هر سه عرصه ،به مبارزه ایستادهاند .احمد صدر حاج سید جوادی،
بدین خاطر که قاضی بود ،در عرصه فساد و جنایت سیاسی ،و از این نظر ،که در جنبش ملی ایران به رهبری
مصدق شرکت داشت ،در عرصه سیاسی ،همه عمر ،با استبدادیان ،رویارو بود.
بنا بر اینکه در  ۶۹۲۱به دنیا آمده و در  ۶۳۲۹چشم از جهان فرو بسته است ،زندگی او تاریخ نزدیک به یک قرن
استقامت ،یک قرن ابتال در پرحادثهترین قرنها است .زندگی وقتی ایستادن برحق میشود ،همه روزش ،روزهای
ابتال است و او کسی است که کهن سالترین
مبارز و پیروز در ابتالها گشت.
اینک ،در حالی روی در نقاب خاک وطن
میکشد ،هم او سرفراز است که در آزمونها،
کامیاب گشته است و هم ایران که به کهن
سال مردی مینازد که به عهد خود با او وفا
کرده است.
در گذشت او را به خانواده حاج سید جوادی
و مردم ایران و نهضت آزادی ایران تسلیت
میگویم.
ابوالحسن بنی صدر
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پیام تسلیت حزب توده
بدرود و تسلیت به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی
حزب توده ایران درگذشت احمد صدر حاج سید جوادی را به خانواده و بازماندگان او ،به نهضت آزادی و جبهه
ملی ایران و همه آزادی خواهان میهنمان تسلیت میگوید.

احمد صدر حاج سیدجوادی ،از شخصیتهای اجتماعی-سیاسی و رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی ایران و اولین
وزیر کشور ایران پس از انقالب  ،۶۳۱۱روز یکشنبه  ۶۶فرودین ماه درگذشت .احمد صدر حاج سید جوادی ،از
اعضای شورای انقالب و وکیلی مبارز بود که در دوران ستم شاهی از جمله کار وکالت آیت اهلل منتظری را عهده
دار بود .احمد صدر حاج سید جوادی تا آخرین روزهای عمر به آرمانهای جنبش آزادی خواهی مردم میهن ما
وفادار ماند و پس از کودتای انتخاباتی علی خامنهای و سپاه پاسداران در نامهای شجاعانه به خامنهای او را به باد
انتقاد گرفت .سید جوادی همچنین در نامهای در ارزیابی آنچه بر سر انقالب شکوهمند میهن ما رفت از جمله
نوشت »:اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم ،استبداد را نشانه گرفته
بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به
استبداد دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت».
حزب توده ایران درگذشت احمد صدر حاج سید جوادی را به خانواده و بازماندگان او ،به نهضت آزادی و جبهه
ملی ایران و همه آزادی خواهان میهنمان تسلیت میگوید.
یادش گرامی باد!
به نقل از «نامه مردم» ،شماره  ۶۲ ،۲۶۲فروردین ماه ۶۳۲۹
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پیام تسلیت خانواده مهدی کروبی
إِنَِّا للَِّه وَإِنَِّا إِلَیْه رَاجِعُونَ
درگذشت آقای دکتر احمد صدر حاج سید جوادی که عمر پر برکت خود را وقف خدمت به مردم و کشور کرد را به
یاران ،دوستان و اعضای بیت محترم آن مرحوم تسلیت عرض میکنیم.
خدمات این مرد بزرگ و آزاده در پیش و بعد از انقالب بر کسی پوشیده نیست .این مسلمان حقیقی و آزاده تا
پایان عمر پر برکتاش در امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت کوتاهی نکرد و مشتاقانه هزینه آن را پذیرا
شد.
در بزرگی حاج سید جوادی همین بس که بخاطر مصالح زود گذر دنیا بر خالف مدعیان امروزی ،هرگز بر خالف
اعتقاد و باورش قدمی برنداشت.
از خداوند منان برای آن بزرگ مرد رحمت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجری جزیل خواهانیم.
خانواده مهدی کروبی
۶۳فروردین ماه ۶۳۲۹
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پیام تسلیت یوسفی اشکوری
به نام «او» که از اوییم و به او باز میگردیم
درگذشت مرد دین و سیاست و آزادیخواهی و وطن دوستی و عدالت طلبی زنده یاد دکتر احمد حاج سید جوادی
موجب تأسف شد .بیگمان «مرگ چنین خواجهای نه مرگی است خرد» .حاج سید جوادی به دلیل عمری دراز و
حضور فعال در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی و اشتغال در امور مهم کشوری و مدنی مانند
وزارت و وکالت و علم و فرهنگ خود نمونهای از تاریخ مجسم زمان ما بود .او هم در آفرینش هفت دهه از تاریخ
پرشور و پر فراز و نشیب اخیر میهن شرکت فعال داشت و از این رو تاریخ ساز بود و هم تحت تحوالت زمانه پس از
مشروطیت قرار داشت و به این اعتبار آئینه تاریخ معاصر ما از از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و تا دوران اخیر
به شمار میآمد.
با این همه از جهت دیگر نیز حاج سید جوادی دارای اهمیت است و باید از او آموخت .او سیمایی نجیب و مهربان
داشت و فروتنی و اخالق مداری او به واقع مثال زدنی بود .آمیختن دین و علم و اخالق و سیاست را به نحو سازگار
با هم از کمتر کسی در جامعه پر تناقض ما بر میآید .او از این نظر همتای بزرگانی چون بازرگان و سحابیها و
طالقانی و منتظری بود .این خصوصیات بارز او میراث مهمی برای نسل امروز و فرداهاست تا با استواری راه دراز و
پر خطر و خطیر آزادی خواهی را بپیماید .دلیری و استواری او در برابر بیدادها و بیداگران زمانه و دفاع از حقوق
ملت نیز از شاخصههای برجسته و ماندگار زنده یاد حاج سید جوادی بود.
درگذشت این دوست کهن سال ،که به واقع برای همه و از جمله خانواده بزرگ ملی-مذهبی پدری مهربان و
امیدآفرین بود ،را به خانواده پر افتخار حاج سیدجوادی ،فرزندان ،و به ویژه نویسنده و روشنفکر نامدار دکتر علی
اصغر حاج سید جوادی ،تسلیت و تعزیت میگویم .برای آن بزرگ غفران و رحمت الهی طلب میکنم و برای
بازماندگان شکیبایی و پاداشی نیکو.
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پیام تسلیت محمدرضا عارف
درگذشت مرحوم جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی از پیشگامان انقالب اسالمی و اولین وزیر کشور
جمهوری اسالمی ایران موجب تالم و تاثر فراوان شد .از خداوند منان میخواهم که پاداش خیرخواهیها و
تالشهای او را با رحمت گسترده خود بهشت جاودان قرار دهد.

اینجانب این مصیبت را به خاندان معزز حاج سید جوادی و همه بستگان داغدار و دوستداران آن گرامی تسلیت
عرض میکنم.
از خداوند منان برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت و برای بازماندگان محترم صبر و اجر و سالمتی مسالت دارم.
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پیام تسلیت خانواده دکترعلیشریعتی
امروز احمد صدر حاج سید جوادی پیر قافله آزادی و استقالل ،وکیل مدافع ملت و به تعبیر دکتر شریعتی
«حجّت» حقوقی و اخالقی ما ،نماد دههها مداومت بر اصول و ارزشهای انسانی و معنوی ،همچون سالمت نفس،
حسن نیت ،خیرخواهی ،صداقت ،امانت ،وفا ،وثوق و ،...به دیدار حق شتافت و ما تنهاتر ماندیم .این پرواز را به همه
بازماندگان ،فرزندان و بویژه برادر ایشان دکترعلیاصغر تسلیت میگوییم .یاد بزرگیهای او همواره زنده خواهد ماند
.
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پیام تسلیت خانوادههای فروهر ،مختاری ،پوینده به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی
یاد دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی را گرامی میداریم و درگذشت این مبارز شریف و محترم را به همگان و
بویژه بستگان آن عزیز تسلیت میگوییم.
در طی سالهای پس از قتل عزیزانمان او از پایدارترین و صمیمیترین همراهان ما در دادخواهی بود و با
بنیادگزاری کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای تالشی پیگیر در این راه کرد .اگرچه این تالشها
هنوز به نتیجه درخور نرسیده ،اما به تعمیق فرهنگ عدالت خواهی در ایران یاری رسانده است .با مرگ دکتر احمد
صدرحاجسیدجوادی ما پشتییبان صدیقی را از دست دادهایم.
یادش گرامی و امیدش به عدالت در دلهای ما زنده باد

پیام تسلیت پرستو فروهر
در سوگ دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی
ساعت هاست که با خود کلنجار میروم تا کالمی
بازگوی عزایی که بر جانم نشسته بیابم.
اگرچه از سالها پیش و در امتداد تالشهای سیاسی
پدرومادرم آقای صدر حاج سید جوادی را از دور
میشناختم ،اما در طی این سالهای پس از قتل
پدرومادرم و با حمایت دلیرانه و پیگیرانه او از
دادخواهی بود ،که او را بیشتر و بیشتر شناختم ،که
مهر او تا اعماق دلم ریشه دواند و خانهاش برایم به یکی
از عزیزترین و امنترین مکانهای شهر تهران بدل شد.
او با صداقتی کم نظیر به گذشته مینگریست ،با
اعتقادی راسخ تشویق به پایداری در برابر ظلم میکرد
و امید به آینده میداد .او دعای خیر میکرد که از زبان
انسان شریفی چون او باورکردنی میشد و چه گوارا بر
دل مینشست.
وجود او برای من و بسیاری چون من پشت و پناهی
شفابخش بود .در این سالهای آخر جسمش در هر
دیدار شکنندهتر میشد اما ذهن بیدارش ،صداقت
فکرش و جسارت بیانش در آنچه میاندیشید آنچنان
معجون نایابی از حضور انسانی میساخت که هر دیدار با او به تجربهای عمیق و یگانه بدل میشد.
یادش گرامی باد که در زمانه پلید و معوج ما چه شریف و محترم بود.
پرستو
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پیام تسلیت جبهه ملی (سازمان خارج از کشور)

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی
امروز پیکر شادروان احمد صدرحاج سیدجوادی عضو برجسته نهضت آزادی و از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران با
مشایعت خانواده و دوستان و انبوهی از مردم به خاک سپرده شد .سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با
کمال تاسف و تاثر این ضایعه را به خانواده محترم و دوستان ایشان تسلیت میگوید.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 ۶۹فروردین  ۶۳۲۹برابر اول آوریل ۹۳۶۳

پیام تسلیت هیات امنای قلعه احمدآباد
ما همه فانی و بقا بس تو راست
دریغ و درد که روح پر فتوح دکتر
سید احمد صدر حاج سیدجوادی
از پیشگامان نهضت ملی ایران و
عضو هیات امنای قلعه احمد آباد،
کالبد خاکی وا نهاد و به افالک
پرگشاد .ضمن عرض تسلیت به
خاندان مکرم آن شادروان ،به
آگاهی تمام دوستان و عالقمندان
و هم اندیشان و ملت شریف ایران
میرساند ،که پیکر پاک این
کوشنده راستین راه مصدق،
دوشنبه  ۶۳۲۹/۶/۶۹ساعت ۲
صبح از بیمارستان آبان تشییع و در شاهزاده حسین قزوین به خاک سپرده خواهد شد.
روانش شاد و راهش پر رهرو باد
دکتر محمود مصدق  -دکتر نورعلی تابنده  -دکتر احدی  -مهندس علی اکبر معین فر  -حسین شاه حسینی -
خسرو سیف  -دکتر فریدون سحابی
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پیام تسلیت شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی
«بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ؛
منَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْه فَمنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمنْهُم مَّن یَنتَظرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدیلًا»؛
«از میان مؤمنان مردانىاند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند؛ برخى از آنان به شهادت رسیدند و
برخى از آنها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند».
(سوره احزاب ،آیه )۹۳
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی ،کنشگر دیرپای آزادی و مردمساالری و مدافع دیرین حقوق بشر و استقالل
ایران ،چشم بر جهان فروبست .دکتر حاج سید جوادی ،به گواهی دوست و مخالف ،ارجمله کنشگران اخالقی،
منصف ،صبور ،صادق و مومن ایران بود؛ آنکه درگذشتاش به ضایعهای نه چندان قابل جبران مبدل میشود.
بیش از شش دهه حضور پیوسته و موثر دکتر حاج سیدجوادی در متن جامعه مدنی ایران ،و برای دفاع از حقوق
بشر و آزادی و دموکراسی و استقالل ایران ،وی را به ناظری دلسوز و داوری شایسته مبدل ساخته بود.
زندهیاد حاج سیدجوادی از نهضت ملی شدن صنعت نفت ،و همسو با روش و بینش سیاسی و اجتماعی دکتر
محمد مصدق ،فعالیتهای وطندوستانه خود را آغاز کرد .او بعدتر در نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران ـ
کنار یاران آزادیخواه و دینباوری چون زندهیادان مهندس مهدی بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی و آیتاهلل طالقانی ـ
تالشهای خود را برای مبارزه با استبداد و خودکامگی ،مجدانه پیگیر شد.
وکیل مدافع حقوق بشر در حاشیه مبارزات انقالبی مردم ایران برای تغییر نظام شاهنشاهی ،از پایهگذاران جمعیت
دفاع از آزادی و حقوق بشر ـ در کنار ایراندوستانی چون شادروان دکتر اسداهلل مبشری ـ شد.
دکتر حاج سیدجوادی همچنین وکالت بسیاری از فعاالن سیاسی و روحانیان مبارز (ازجمله مرحوم آیتاهلل
منتظری) را برعهده داشت.
عضو شورای انقالب ،وزیر کشور و دادگستری در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان ،و نماینده دور نخست
مجلس شورای اسالمی ،در دفاع از حقوق اساسی ایرانیان و مقابله با اقتدارگرایی و نقد خودکامگی ،دچار رنجهایی
نه چندان اندک شد .چنانکه حتی در  ۲۳سالگی بازداشت و روانه سلول انفرادی شد .بعدتر ،دادگاه انقالب،
«سرپرست دائره المعارف تشیع» را در  ۲۳سالگی به ممنوع الخروج شدن از کشور ،محکوم کرد.
نامههای سرگشاده و انتقادی وی خطاب به مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی ،و همراهی آن مرد آزاده و
ایراندوست با جنبش سبز مردم ایران ،چون دیگر کوششهای مدنی و حقوق بشری ایشان ،از یاد نارفتنی است.
شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن عرض تسلیت به ملت ایران ،خانواده محترم حاج سیدجوادی ،و یاران آن
مرحوم در نهضت آزادی ایران ،همراهان جنبش سبز را به حضوری در خور آن عزیز ،در آیینهای گرامیداشت
ایشان ،و نیز تداوم بخشیدن به شیوه سیاستورزی اخالقی آن زندهیاد فرامیخواند؛ مشی و روشی که دغدغه
آزادی و آبادی ایران دارد و رعایت حقوق بشر.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۶۶فروردین ۶۳۲۹
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 .پیام تسلیت سازمان ادوار تحکیم وحدت در پی درگذشت دکتر صدر حاج سید جوادی
انا هلل و انا الیه راجعون
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
فریادشان تموج شط حیات بود
مرغان پر گشوده طوفان که روز مرگ

رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
چون آذرخش در سخن خویش زیستند
دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

درگذشت مرد خستگی ناپذیر عرصه مبارزه ،که عمر گرانمایه خود را صرف تحصیل ،مبارزه با ظلم و بیعدالتی و
دفاع از حقوق مردم و اعتالی میهن نمود تاثر و تالم فراوانی را بر دلهایمان نشاند.
دکتر احمد صدرحاج سید جوادی
مردی نیکنام از تبار بازرگان و
طالقانی و سحابیها با صداقتی کم
یاب به سالیان سپری کرده در
تاریخ معاصر ایران مینگریست و
با بینش و استواری مثال زدنی با
وجود ظلم و بیعدالتی و
نامروتیهای روا داشته شده در
حق وی همراهانش و مردم رنج
دیده ایران اما همچنان پرتوی
امید را در دلهای همگان میتاباند
و به ما درس استقامت و پایداری
میداد.
این پیر فرزانه در این واپسین روزهای عمر پر برکت خود چه نیکو به مبارزان راه آزادی به ویژه نسل جوان اندرز
داده بود که« :مبادا سختیهای روزگار موجب دلسردی و ناامیدی شما شود که البته باید به گسترش و تعمیق
ظرفیتهای اخالقی و روحی شما و ایجاد انگیزه ،توان و خواستی مضاعف در پیگیری مطالبات تاریخی ملت عزیز
ایران بیانجامد و این نکته را پدر پیری با شما در میان میگذارد که اگرچه رنج بیش از هفتاد سال تالش و حضور
در عرصهی اجتماع و سیاست ،تنش را رنجور داشته و جانی خسته برایش باقی گذاشته است ،اما بیش از هر زمان
دیگری به آینده ایران و تحقق آزادی و دمکراسی باور داشته و امیدوار است و از همین رو تاکید مجدد دارم که در
مسیر سبزی که پیش رو دارید ،پیوندها را مستحکمتر و با اتحاد و همدلی پیش روید»...
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) از سوی کلیه اعضای خود و همچنین از طرف اعضای
دربندش ،فقدان این مبارز نستوه را به مردم ایران ،خانواده محترم و معزز صدر حاج سید جوادی و همچنین
خدمت برادر عزیز جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ،دبیرکل محترم نهضت آزادی ایران و همراهانشان تسلیت و
تعزیت میگوید و برای آن فقید سعید طلب علو درجات در بارگاه باریتعالی و برای مردم ایران رهایی و آرامش را
مسئلت دارد.
سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی (ادوار تحکیم وحدت)  -دوازدهم فروردین یک هزار و سیصد و نود و دو
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اطالعیه گروهی از فعاالن ملی ایران به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد،
دریغا که آزاد مرد راستین ایران زمین ،کوشنده نستوه نهضت ملی ایران و حقوقدان و قاضی اخالق گرای عدالت
باور ،استاد دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی ،از میان ما به دیار باقی رخت برکشید.
او که سراسر عمر پربارش ،به راه دکتر مصدق ،با دغدغه منافع ملی ،آزادی ،دموکراسی و استقرار حاکمیت ملی بر
بنیاد قانونی دموکراتیک ،وفادار ماند ،با تمام رنجها و فشارهایی که متحمل شد ،از آرمانهایش پای واپس نکشید و
مسووالنه و اخالق مدارانه برای ملت و میهنش تا واپسین دم حیات با دل و جان کوشید .یادش و راهش در
صحیفه دل همه دوستداران ایران زمین مانا و نازدودنی است.
ادیب برومند ،مهندس عباس امیرانتظام ،دکتر داود هرمیداس باوند ،دکتر علی رشیدی ،حسین شاه حسینی ،دکتر
لقا اردالن ،مهندس کورش زعیم ،،مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی ،مهندس مرتضی بدیعی ،عیسی خان حاتمی،
جمال درودی ،جواد شرف الدین ،دکتر محسن فرشاد ،مهندس حسین عزتزاده ،هرمز ممیزی ،دکتر علی اکبر
نقیپور ،دکتر حسین اعرابی ،الهه امیرانتظام ،مهندس محمد اویسی ،مهندس سمیرا جمشیدی ،دکتر علی حاج
قاسمعلی ،مهندس هوشنگ خیر اندیش ،دکتر احمد علی رجایی ،مهندس آرش رحمانی ،،امیر رزاقی ،علی شجاع،،
مهندس مجید ضیایی ،پیمان عارف ،ناصر کمیلیان ،پری چهر مبشری ،دکتر حسین مجتهدی ،دکتر شاهین سپنتا،
حسین زندی ،بابک مغازهای ،دکتر ابوالقاسم فروزان ،مهندس محمود زندیان ،دکتر طاهره مبشری ،مهندس مهران
بختیاری

پیام تسلیت سازمان مجاهدین انقالب اسالمی (شاخه خارج از کشور)
خبر در گذشت احمدصدرحاج سید جوادی در سالروز برگزاری رفراندوم مردمی ،آزاد و سرنوشت ساز ملت ایران و
در روزی که بنام جمهوری اسالمی نام گرفت ،بسیار تاثر برانگیز و مایه تاسف است .در روزگاری که حضور
سرمایههایی چون دکتر سیدجوادی ،از بنیانگذاران و مبارزان انقالب اسالمی در سیاست بسیار حس میشود،
سوگمندانه وی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیتها در پیشبرد و استحکام قانون اساسی و پایههای حقوقی
نظام جمهوری اسالمی عرصه را بدرود میگوید .وی عمر پربرکت خود را در راه احقاق حقوق ملت سپری کرد ،چه
در روزهای رژیم ستمشاهی و چه امروز که فصول حقوق مردم در قانون اساسی حاصل تالش او در تدوین آن بود.
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ضمن گرامیداشت یاد و نام دکترحاج سیدجوادی و قدردانی سالها مبارزه مدنی
وی در راه دموکراسی و پیشبرد حقوق ملت ،درگذشت وی را به خانواده و تمامی دوستداران و فعالین سیاسی و
مدنی و دموکراسی خواهان در کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای آن مرحوم غفران و آمرزش و برای
بازماندگان صبر در مصیبت را مسئلت مینمائیم.
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی (شاخه خارج از کشور)
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پیام تسلیت دکتر ملکی به مناسبت در گذشت دکتر حاج سیدجوادی
بسم الحق
استاد ارجمند دکتر احمد صدر حاج سید جوادی،
پیر فرزانه و مدافع بزرگ صلح و آزادی به خدا
پیوست .برای ما که روز اول فروردین به دیدارش
نائل شدیم و از سخنانش بهرهمند شدیم ،نبود او
در جمع احرار و آزادگان بسیار سخت است .او
سمبل و سرمشق انسانهای وارسته و آزاده بود.
این ضایعه بزرگ را به خانواده و فرزندان ایشان و
همه ملت ایران تسلیت عرض میکنیم.
محمد ملکی – قدسی میرمعز
 ۶۶فروردین ماه ۶۳۲۹

پیام تسلیت اتحادیه جمهوری خواهان ایران
در گذشت آقای احمد صدر حاج سید جوادی یکی از چهرههای درخشان جنبش ملی ایران ،فقدان بزرگی برای
جنبش دمکراسی خواهی ایران است .آقای صدر حاج سید جوادی نزدیک به یک سده از تاریخ معاصر ایران را
تجربه کرد و خود یکی از چهرههای درخشان این دوره بود .آقای صدر حاج سید جوادی از همان دهه پرتالطم
 ۶۳۹۳تا دم آخر ،در تالش برای ایجاد جامعهای آزاد و دمکراتیک حضوری فعال و برجسته داشت .او که از بنیان
گذاران نهضت آزادی ایران و جریانهای مختلف حقوق بشری ،وکیل مدافع زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت در
دوران رژیم گذشته بود خود نیز بارها به دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت شد .آخرین بازداشت ایشان همراه با
دیگر اعضای نهضت آزادی در سال  ۶۳۲۳و در سن هشتاد و چهار سالگی در دوران جمهوری اسالمی رخ داد.
با وجود اینکه آقای احمد صدر حاج سید جوادی عضو شورای انقالب و در دولت موقت عهده دار وزارت کشور و
سپس دادگستری بود نگاه نقادانه خود را نسبت حاکمیت حفظ کرد .ایشان انسانی وطندوست ،با خصوصیات
انسانی برجسته و مدافع مبارزه قانونی بود .از برجستهترین نشانههای شهامت اخالقی قابل ستایش ایشان همین
بس که در بهمن ماه  ۶۳۲۳با نقد راه طی شده به عنوان عضوی از شورای انقالب و دولت موقت ،ضمن تاکید بر
اصالت انقالب  ،۶۳۱۱از کوتاهیها در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمان تاریخی ملت ایران ،عذر خواهی
کرد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت آقای احمد صدر حاج سید جوادی را به خانواده محترم حاج سید جوادی،
یاران ایشان در نهضت آزادی ایران و عموم مردم ایران تسلیت میگوید و خود را در سوگ این رادمرد وارستة
جنبش آزادیخواهی ایران شریک میداند.
هیات سیاسی اجرائی  -اتحاد جمهوریخواهان ایران  ۶۹ -فروردین  ۶ - ۶۳۲۹آوریل ۹۳۶۳
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تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران به مناسبت درگذشت صدر حاج سید جوادی
در گذشت آقای دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ــ یکی از شخصیتهای اصیل جنبش آزادیخواهی و مدافعین
واقعی استقالل ایران ،ــ ،ضایعه بزرگی برای نیروهای آزادیخواه و استقالل طلب ایران میباشد.
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی یکی از بنیان گذاران و رهبران «نهضت آزادی ایران» بود .وی همچنین یکی از
کوشندگان و مدافعان حقوق بشر ،وکیل مدافع زندانیان سیاسی چه در دوران رژیم محمدرضاشاه پهلوی و چه در
دوران رژیم جمهوری اسالمی به شمار میرفت.
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی بخاطر سابقه درخشان مبارزاتیاش در مخالفت با رژیم وابسته به امپریالیسم
شاه و دفاع از ارزشهای نهضت ملی ایران برهبری دکترمصدق در بین آزادیخواهان ،استقالل طلبان و طرفداران
عدالت اجتماعی ،فردی شناخته شده و مورد احترام بود .در رابطه با همین مشخصات و نفوذ اجتماعی بود که از
وی برای عضویت در شورای انقالب دعوت بعمل آمد.
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی در دولت موقت مهندس بازرگان عهده دار وزارت کشور و سپس دادگستری
بود.
برعکس بسیاری از فعالین و مبارزین دوران انقالب بهمن  ۶۳۱۱که بخاطر حفظ «نظام» والیت مطلقه فقیه ،و
مشارکت فعال در تضییع حقوق شهروندی مردم ایران ،در ازاء کسب مقام و ثروت به خواستها و اهداف انقالب
شکوهمند بهمن پشت کردند ،وی همیشه بر خواستهای «آزادی»« ،حاکمیت قانون»« ،انتخابات آزاد» که در
صورت متحقق شدن با خود «حاکمیت ملت» را میتواند در پی داشته باشد ــ چهار خواست محوری از خواستها
و اهداف انقالب شکوهمند بهمن ــ ،پا یبند ماند و بخاطر تحقق آن خواستها بفعالیت و مبارزه دامن زد و حاضر
نشد بر انحرافات و نامردمیهای رهبران و دولتمردان سرکوبگر جمهوری اسالمی که بخشی از آنان از «روحانیون
شیعه مذهب» هستند ،صحه بگذارد.
در همان رابطه بود که آن زنده یاد همچون دوران رژیم محمد رضاشاه پهلوی ،نگاه نقادانه خود را نسبت بعملکرد و
سیاست حاکمین جمهوری اسالمی حفظ کرد و با سربلندی تا دقایق آخر زندگی سیاسی پربارش ،نسبت به
ارزشهای محوری نهضت ملی ایران پایبند ماند!
سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق ،درگذشت آقای دکتر احمد صدر حاج سید
جوادی را به خانواده محترم حاج سید جوادی ،بویژه آقای دکتر علی اصغرحاج سید جوادی ،طرفداران راه مصدق،
بخصوص یاران ایشان در حزب نهضت آزادی ایران و دیگر نیروهای آزادیخواه و مدافع استقالل و تمامیت ایران
تسلیت میگوید!
ما سوسیالیستهای مصدقی خود را در سوگ این شخصیت وارستهی جنبش آزادیخواهی ایران شریک میدانیم.
گرامی باد خاطره دکتر احمد صدر حاج سید جوادی!
از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیستهای ایران
دکنر منصور بیاتزاده
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پیام تسلیت صادق طباطبایی
انا هلل و ان الیه راجعون
شادروان احمد صدر حاج سید جوادی؛ مردی از تبار راست قامتان و اسوهای از جرگه صبوران و آزادیخواهان جان
به جان آفرین تسلیم کرد و در جوار رحمت حق آرمید .مرحوم صدر حاج سید جوادی مدیری نو اندیش و مدبری
توانا بود که با قرآن کریم انس و الفتی صادقانه داشت .در روزهای پر التهاب صدر انقالب که تصدی سروسامان
دادن به وزارت کشور و اسنانداریها و تشکیالت کشوری و نیروهای انتظامی را بر عهده داشت؛ این توفیق را
داشتم که چند ماهی معاونت سیاسی و انتظامی ایشان را بر عهده گیرم و از دانش مدیریتی و شیوه زمامداری
متین و بلمد نظر ایشان درسها بگیرم .در آخرین دیداری که چندی پیش به رسم عیادت با ایشان داشتم؛ باز هم
مکرر از قرآن میگفت و حاضران را به غور و تآمل در این آیه قرآن« :یا ایهاالذین آمنوا کونوا مع الصادقین» توصیه
میکرد و از خاطرات دوران مبارزه و سفرهای خود به اروپا برای ایجاد همآهنگی میان یاران مبارز خارج کشور با
جریانات داخلی سخنها میگفت و پندها میداد .یادش زنده و خاطرهاش جاویدان و روحش شاد باد.
صادق طباطبایی
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تسلیت جمعی از فعاالن سیاسی استان زنجان به مناسبت درگذشت احمد حاج سید جوادی به دبیر کل
نهضت آزادی ایران
بسمه تعالی
جناب اقای دکتر ابراهیم یزدی -دبیر کل نهضت آزادی ایران
با سالم و احترام ،رحلت عالم عامل ،مصلح فرهیخته و همراه صدیق سالهای دیرین صبر و تالش ،شادروان دکتر
احمد صدر حاج سید جوادی را که ضایعهای عظیم برای فعاالن عرصه جامعه مدنی است ،به جنابعالی تسلیت
عرض مینمائیم.
مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی مجاهدتهای بسیار در دوران قبل از انقالب و نیز تضییقات فراوان بعد از
پیروزی انقالب متحمل شدند ،از خداوند منان برای ایشان علو درجات و آرامش ابدی و نیز برای جنابعالی ،دیگر
همسنگران و خادمین واقعی ایران سالمتی و طول عمر و جلب رضای حق و خدمت به خلق را آرزو داریم.
با احترام جمعی از فعالین سیاسی استان زنجان
حسن اسکندری -مهدی اسکندری -اسماعیل اسماعیلی-آزیتا اسکندریون -علیرضا اسکندریون-یوسف اسماعیلی-
رضا بابایی -جالل بهرامی -وحید بلوری -اسماعیل بیات  -داوود بیات -مهدی بیگدلی-جالل بیگدلی-مهرداد
ترابی-مهدی ترابی -مجید تقی لو-علی جباری -سجاد چوپانی -منا راستگو -صادق رسولی -احد رضایی-
سلطانعلی رفیعی -رضا سپهری -سعید صحبتی -رئوف طاهری -توکل غنی لو-باقر فتحعلی بیگی -محمد رضا
فتحی -صفیه قره باغی -مصطفی قدیمی -فریبا کاظم پور -مصطفی کریمی -سید حسین مرتضوی -سعید
محمدی -بهروز معالمی-یوسف ناصری -حسن نباتچیان -سید مسعود نجفیان -جعفر نعمتی -زینب نوری -منصور
وفا-مجید وثوق

پیام تسلیت احمد رناسی
درسوگ حقوق دانِ برجسته ،احمد صدر حاج سید جوادی؛
«دراین بازار ،اگرسُودی است ،بادرویش خرسند» است ،که دردرازنای زندگی پُربَروبارِخویش ،آنی رویگردانی
نداشت ازخویشکاری خود ،وخرسند ازاین بود واین جهان رخت بربست نیک نام احمد صدرحاج سید جوادی ،وبه
مانند خوبانِ تاریخِ ایران وجهان ،ازخود خاطرههایی نیک مردمی برجای نهاد! چه بهترازاینکه ،دیگرپایبندان به
ارزشهای «ملی مردمی» ،ازاوبه نیکی یاد میکنند ودرسوگش مینشینند ،ودردل گرامیاش میدارند! بااندوه بسیار،
برای درگذشت این فرزانه ،برای فرزندان ودیگربستگان اودل آرامی وشکیبایی آرزودارم!
«آشنایان ره عشق دراین بحرعمیق غرق کشتند ،ونگشتند به آب الوده!؟» حافظ
۶۳فرردین۶۳۲۹
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پیام تسلیت سخنگوی حزب اعتماد ملی در پی درگذشت دکتر صدرحاج سیدجوادی
بسمه تعالی
انا هلل وانا الیه راجعون
امروز مردم ایران زمین درحالی در سوگ اسوه آزادگی ،جوانمردی ،صداقت و ایمان با سابقه قریب به سه ربع قرن
تالش ومبارزه ،برای آزادی و استقالل کشور توسط مرحوم دکتراحمد صدر حاج سید جوادی نشستهاند که شاهد
ادامه مبارزه وی تا آخرین لحظات عمرش بودهاند.
امید است فرزندان این مرزوبوم در مسیر رسیدن به آزادی ،راه وی را سرمشق زندگی خویش قرار دهند.
غم فقدان این عزیز را به خانواده و بازماندگان محترم ،اعضای نهضت آزادی ایران و همه آزادی خواهان ایران زمین
تسلیت عرض مینماییم و از خداوند منان علو درجات ورحمت ابدی را برای ایشان خواستارم.
اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی

پیام تسلیت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس

در گذشت دکتر احمدصدرحاج سید جوادی بسیار تاثر برانگیز و مایه تاسف است .وی از دوران جوانی تا آخرین
روزهای زندگی پایبند به سیاست ورزی اصالح طلبانه بود و برغم همه سختیها و نامهربانیها بر مواضع اصولی
خود استوار ماند .در روزگاری که کشور ما به حضور سرمایههایی چون دکتر سیدجوادی نیاز وافر دارد فقدان امثال
وی ضایعهای ملی و جبران نشدنی است .یاد و نام آن مرحوم که عمر پربرکت خود را در راه احقاق حقوق ملت
سپری کرد ،و دراینراه مرارتهای بسیاری را در رژیم ستمشاهی و همچنین جمهوری اسالمی که در تاسیس و
تشکیل آن نقش موثر داشت ،متحمل شد همواره در صحیفه تاریخ ایران و ذهن و دل آزادیخواهان باقی خواهد
ماند.
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ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با قدردانی از سالها مبارزه مدنی دکتر حاج سید جوادی در راه
دموکراسی و پیشبرد حقوق ملت ،درگذشت این نماینده دور اول مجلس را به خانواده و تمامی همفکران و فعالین
سیاسی و مدنی و دموکراسی خواه به ویژه اعضا و دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران تسلیت عرض نموده و از
درگاه الهی برای آن مرحوم غفران و آمرزش و برای بازماندگان صبر مسئلت مینمائیم.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس درخارج از کشور:
فاطمه حقیقت جو ،احمد سالمتیان ،اسماعیل گرامی مقدم ،علی مزروعی ،علی اکبر موسوی خوئینی ،حسن
یوسفی اشکوری.

پیام تسلیت سفیران سبز امید به مناسبت درگذشت دکتر صدر حاج سید جوادی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
بار دیگر انسانی صادق و عملگرا که سالمت نفس ،حُسن نیت ،صداقت و امانت را در سیاست بکار برد از میا ن ما
پر کشید .دکتر احمد صدر حاج سید جوادی اولین وزیر کشورجمهوری اسالمی ،همانی است که با همه انچه که
موکل تاریخیش که امروز در قدرت به سر میبرد و به او و همفکرانش جفا کرده است ،از وی خواسته است که در
ازای حق الزحمت خود ،زندانیان و رهبران سیاسی جنبش سبز را آزاد و آرامش را به جامعه بازگرداند.
همانا علی علیهالسالم فرمودند« :ما اکثرالعبر و اقل االعتبار»« ،پندها فراوان است اما پند گیرندگان اندک».
او مصداق کسی است که با اعتقاد به جمهوریت و اسالمیت همواره به عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران در
پیگیری حقوق از دست رفته ستمدیدگان با بیش از  ۲۳سال عمر با برکت از پا ننشسته بود.
سفیران سبز امید بر خود میداند که وصیت نامه سیاسیشان را محترم شمرده و این مصیبت وارده را به خانواده
گرامیشان و اعضای نهضت آزادی ایران تسلیت عرض نماید.
انشا اهلل راه ایشان را تمامی آزادیخواهان ایران که به سربلندی کشور عزیزمان در سایه تعالیم الهی ،اعتقاد دارند با
استقامت فراوان و بدون هیچگونه ضعف و ناامیدی بپیمایند و اعتقاد و عملشان در سیاست ،مصداق آیه شریفه ۹۳
سوره احزاب باشد:
«منَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَِّهَ عَلَیْه فَمنْهُم مَِّن قَضَى نَحْبَهُ وَمنْهُم مَِّن یَنتَظرُ وَمَا بَدَِّلُوا تَبْدیلًا «
از مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند ،بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و
بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خوددگرگون نکردهاند
سفیران سبز امید  -فروردین ۶۳۲۹

69

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

پیام تسلیت مصطفی تاجزاده
خاندان محترم صدرحاج سید جوادی
درگذشت مرحوم دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی را به شما و همه هم فکران و همراهان ایشان و به تمامی
کسانی که دلشان برای ایران و اسالم میتپد ،تسلیت میگویم.
بیش از نه دهه عمر پربرکت که ثمرات پربار آن را مردم ما در نهضت مقاومت ملی ،تأسیس نهضت آزادی ایران،
دفاع از حقوق اساسی شهروندان ،مبارزه با استبداد ،پیروزی و تثبیت انقالب اسالمی سال  ،۱۱ثبات قدم و پیگیری
آرمانهای ملی و اسالمی و تفکر و مشی اصالح طلبانه به خاطر سپردهاند ،از آن فقید سعید الگویی اخالقی در
سیاست ورزی به جا گذاشته است.
امید است نسل ما و نسلهای بعد از ما بتوانند از این سرمایه بزرگ معنوی چنان که شایسته است ،بهره گیرند.
سید مصطفی تاجزاده  -زندان اوین

پیام تسلیت سایت مجذوبان نور ،بمناسبت درگذشت آقای دکتر سید احمد صدر حاج سیدجوادی
«از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش»

روح پاک یکی دیگر از مردان
مبارز و فرهیخته ایران زمین از
جسم خسته رهایی یافت و
بارى را که سالیان دراز در
اندوه سر زمینى که فراز و
نشیبهاى فراونى را همیشه
پیش رو داشته ،بر زمین نهاد و
بدرود حیات گفت .بیتردید
تالشهای این مبارز خستگی
ناپذیر که با درکى عمیق از
شرائط ایران مانند چراغی فرا
راه آزاداندیشان مىدرخشید ،و
هرگز از اعتقاد خویش منحرف
نشد ،در تاریخ سرزمینمان نگاشته و در یاد ایرانیان ماندگار خواهد شد .امیدواریم که تجربه هاى این انسان مقتدر
و خستگی ناپذیر سرمایهای برای رهروان شرف و سربلندی ملت ایران باشد.
از خداوند شادی روان براى آن بزرگوار و صبر و آرامشِ دل براى بازماندگان ایشان طلب مى کنیم.
مجذوبان نور
پایگاه خبری دراویش نعمت اللهی گنابادی
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پیام همدردی برخی شخصیتهای ایرانی در سوگ احمد صدر حاج سیدجوادی
احمد صدر حاج سیدجوادی ( )۶۹۲۱-۶۳۲۹که بیش از هفتاد سال از عمر دراز و پربار خویش را در کسوت
قضاوت و وکالت دادگستری و در فعالیتهای سیاسی ،در تالش و مبارزه با فساد و خودکامگی و در راه تحقق
آزادی ،عدالت و حکومت قانون گذراند ،چشم بر جهان فروبست.
او تجسم آزادگی و شرافت اخالقی بود و تا واپسین روزهای زندگی علیرغم سالخوردگى و ضعف مزاج و فشارها و
تهدیدهای عوامل حکومتی ،نماد پایداری و استواری در دفاع از حقوق مردم و مبارزه با استبداد دینی .شرافت
اخالقى و صداقت سیاسى او بود که سبب شد در نامهى سرگشادهاى خطاب به ملت ایران از «کوتاهى ،قصور و یا
ناتوانى خود به عنوان احدى از اعضاى شوراى انقالب و دولت موقت در راستاى ممانعت از عدول حاکمیت از
آرمانهاى تاریخى ملت ایران و انحرافاتى که از همان هفتههاى آغازین ایجاد شد و آشکارا به چشم مىخورد»
پوزش بخواه
درگذشت این یار وفادار نهضت ملی ایران را به خانواده ارجمند حاج سیدجوادی به ویژه به برادر گرانقدرش آقای
علی اصغر حاج سید جوادی تسلیت میگوئیم.
هومن آذرکاله -داریوش آشورى -ابراهیم آوخ -مستوره احمدزاده -رضا اصغرزاده -محمد اعظمى -رضا اغنمى-
رضا اکرمى -جالل ایجادى -کاظم ایزدى -مهران براتى -فیروزه بنىصدر -امیر پیشداد -سعید پیوندى -زرى
تاثریان -تقى تام -فریبا ثابت -سیروس جاویدى -فریده جاللى -محمد جاللى (سحر)  -حسن حسام -محسن
حسام -سروش حبیبى -فرنگیس حبیبى -بیژن حکمت -سیما خاشع -منوچهر خاشع -نسیم خاکسار -حسین
دولتآبادى -تقى رحمانى -ناصر رحیمخانى -فرهمند رکنى (اخوى)  -محمود رفیع -ایران زندیه -ایرج سبحانى-
هدایت سلطانزاده -سعید سنجابى -هوشنگ سیاحپور -على شاهنده -على شیرازى -ویدا صالحى -نادر عصاره-
فرزانه عظیمى -رضا علیجانى -مسعود فتحى -منصور فرهنگ -کاظم کردوانى -زریون کشاورز -على گوشه -رضا
گوهرزاد -عبدالکریم الهیجى -مهناز متینـ باقر مرتضوى -بنفشه مسعودىـ مهران مصطفوى -حسن مکارمى-
باقر مومنى -ناصر مهاجر -نادر وهابى -محسن یلفانى

پیام تسلیت ادیب برومند
به نام خداوند پوزش پذیر
درگذشت اندوهبار و اسف انگیز جناب دکتر احمد صدر
حاج سید جوادی که از نیکمردان و آزادی خواهان عالیقدر
و سیاسیون برجسته روزگار و از پیروان راستین دکتر
محمد مصدق بود رویدادی بس ناگوار برای جامعه و کشور
ایران است .امیدوارم پروردگار توانا آن مرحوم را مشمول
بخشایش و آمرزش قرار دهد و روح پاکش را با ارواح
صالحان و اخیار محشور فرماید .باری مراتب تسلیت و
همدردی خود را به بازماندگان محترم آن بزرگوار عرض
میکنم و بقای وجود آنان را از درگاه خداوند خواستارم.
 ۶۱فروردین  ,۶۳۲۹ادیب برومند
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تسلیت جمعی از روزنامه نگاران ،نویسندگان ،هنرمندان و اهل فرهنگ بوشهر
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینههای مردم عارف مزار ماست
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی انسانی از تبار آزادگان راستین و میهن خواهان خردگرا در سن نود و شش
سالگی چهره در نقاب خاک کشید و وطن پر راز و رمز ما یکی از حقوق دانان برجسته ،شریف و مردمی خود را از
دست داد.
مرحوم حاج سید جوادی در قامت یک قاضی و وکیل دادگستری آگاه و متعهد به رسالت واالی قضاوت و وکالت،
در سراسر نشو و نمای اجتماعی خود ،پرشکوهترین مدال و نشان انسانی یعنی مدال و نشان دفاع بیمزد و منت از
حقوق خلق را بر سینه داشت و در این مسیر سهمگین و لبریز از تالطم ،تا پایان عمر انبوهی نامالیمات زمانه را به
جان خرید .این کنشگر سیاسی اخالق مدار چه در مبارزات خود در دوران پیش از اتفالب بهمن  ۱۱و چه در
مفطع کوتاه مدت حضور خود در سامانه قدرت به عنوان وزیر کشور و دادگستری در دولت موقت زنده یاد مهندس
بازرگان و نیز نمایندگی مردم قزوین در نخستین مجلس پعد از انقالب ،به خصلتهای زشتی چون دروغ ،فریب،
ستم و غارت آلوده نشد و آزادی و عدالت را در مسلخ قدرت و ثروت قربانی نکرد .او پس از کوچ از سرای قدرت و
بازگشت به موطن اصلی خود یعنی جامعه مدنی ،در نهادهای سیاسی ،حقوقی و فرهنگی مردم بنیاد و از جمله
سرپرستی دایره المعارف شیعه نیز به عنوان یک شخصیت ملی و یک مسلمان پاکدامن زیستی مولد و تأثیرگذار
داشت.
اینک ما به عنوان جمعی از نویسندگان ،روزنامه نگاران ،هنرمندان و فرهنگیان استان بوشهر بدرود این اصالح طلب
پیش کسوت و نیک کردار را به خاندان گران ارج آن شادروان و همه خواهندگان صدیق کرامت انسانی ،حقوق
بشر ،آزادی ،دادگری و مردم ساالری تسلیت گفته ،برای میراث داران مادی و معنوی ایشان آرزوی سالمتی و
شکیبایی داریم.
محمد حسن آرش نیا ،نجف آهوچهر ،حمید اباذر ،احسان احمدزاده ،علی احمدی ،عبدالحسین احمدی ریشهری،
مجید اجرایی ،سیامک ارجمندزاده ،پرویز انبارکی ،محمدجعفر ایزدپناه ،عالی بازدار ،محبوبه بحرینی ،مجید
بحرینی ،حسین بختیاری آزاد ،محمود بدیه ،سیامک برازجانی ،سینا برازجانی ،سیروس بنه گزی ،محمد کریم بنه
گزی ،محمدحسین بکنی ،مهدی بهرامی ،ابراهیم تمهید ،غالمعلی تمهید ،فرشید جان احمدیان ،اسماعیل جعفری،
محمود جمهیری ،مهدی جهان بخشان ،محمود جهانی آباد ،حسام حق پرست ،حماسه حق پرست ،علی اکبر حق
پرست ،محمدرضا حق پرست ،محمدکاظم حقشناس ،ماشاءاله حیدرزاده ،جالل خسروی ،محمد دادفر ،ابراهیم
دانش دوست ،صالح دروند ،مینا درعلی ،سایه درختیان ،حسین دهقانی ،خسرو دهقانی ،نبی دهقانی ،محمود
دهقانی ،رها رفاهی ،حسین رویین ،مسلم رویین ،قدرت اله رحیمی ،حامد رحمتی ،،زهرا رضایی طرهانی ،مرتضی
زندپور ،مرتصی سراجی ،محمدباقر عباسی سملی ،حسین شاکری ،حمید شاه ولی ،محسن شریف ،حسین شریفی،
مسعود شکوهی ،جواد شمشیری ،نعمت اله شیخ سقا ،حسین شریفی ،غالم شبانکاره ،آکا صفوی ،محمدرضا
عزیزپور ،راضیه عقیلی مهر ،مهدی علیپور ،فاطمه علیخواه ،ناصر علیخواه ،مجید عوض فرد ،امید غضنفر ،طاهره
غمخوار ،محمدجواد غریبی ،حسین فخرایی ،بابک فقیه ،خورشید فقیه ،احمد فکراندیش ،محمد فوالدی ،اسفندیار
فتحی ،ناصر قاسمی ،غالمعلی قاضیزاده ،محمد قدسی ،میثم قیصیزاده ،یونس قیصیزاده ،ندا کشاورز ،کاووس
کمالی ،محسن کارگر ،اسد کرمی ،عبدالحسین کنین ،مهری کرمی ،سمیرا کیارش ،سمیه کیارش ،ابراهیم
گرمساری ،امین گنبدیپور ،نعمت اله گنبدیپور ،نوید گنبدیپور ،حسن الوری ،عبداله الوری فرد ،مسعود
ماهینی ،قاسم محمدی ،رضا معتمد ،اسماعیل منصورنژاد ،حسام منصوری ،خلیل موحد ،حمید موذنی ،طالب
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موذنی ،سارا مویدی ،نیما مهرپویا ،محمدحسن نصیری ،بهرام نکیسا ،فاطمه هاشمی ،موسی ولیزاده ،پرویز
هوشیار ،سیدقاسم یاحسینی ،جهانشیر یاراحمدی ،فرید یوسفی.

پیام تسلیت فعاالن خارج ازکشور
گرامیداشت یک عمر مبارزه و مقاومت
درختی کهن و پربار در باغستان مبارزات مردم ایران بر زمین افتاد .سایه گستردهاش دیگر نیست اما برگ برگ
زندگانی سرشارش در دفتر مبارزه دیر سال ملت ایران خواندنی و آموختنی باقی خواهد ماند.
احمد صدر حاج سید جوادی! در مبارزه برای حقوق و استقالل ایران یاور و همکاردکتر محمد مصدق و برای دفاع
از ازادی و عزت مردم ایران ،همرزم و همراه مهندس مهدی بازرگان و سحابیها و یاران ملی و ملی ـ مذهبیاش
بود .او با پافشاری بر منافع و مصالح انسان ایرانی ،بازیگر دائمی صحنه مهمترین رویدادهای تاریخ ایران از ملی
شدن صنعت نفت تا انقالب بهمن و سپس مبارزات دموکراتیک مردم ایران در مقابل استبدادیون جمهوری اسالمی
باقی ماند و تا واپسین روزهای سختی که بر مردم ایران گذشت و میگذرد ،هیچ زمانی دست از مبارزه برنداشت .او
اینک همه توان خویش را به رزم ناتمام مردم ایران بخشیده و از میان آنان رخت بسته است اما خاطره درخشانش
یادآور اراده و توان مبارزه است تحت هر حکومت و نظام و در هر شرایط دشواری .او با تأکید بر شیوه مبارزه
خویش ،در دو نظام بغایت مستبد در هر لحظه و با هر امکانی مبارزه کرد.
در هر دوی این نظامها ،تمام تالش خود را به کار برد تا از مسیر قانون و به دور از خشونت ،احقاق حقوق مردم
ایران را ممکن کند و دریغ که به جرم عشق به آزادی و پیشرفت ایران ،در هر دو نظام زندان و تبعید و تهدید
سهمش بود و شد؛ اگر چه همواره نام او به عزت بلند و آوازه حکومتگران مقابل او همواره به کژی رفت.
اکنون ما امضا کنندگان این متن ،برخاستگان و متعلقان به نگرشها ،شیوهها و خانوادههای گوناگون سیاسی ایران،
به حرمت یک عمر تالش و مبارزه احمد صدر حاج سید جوادی در راه آزادی ،استقالل ،عزت و عدالت برای مردم
ایران ،احترام و تکریم خود را به نام و یاد این شخصیت ارزنده ابراز کرده و با این متن آن را گواهی میکنیم.
ما اطمینان داریم که صحنه مبارزات پیگیر مردم ایران در راه آزادی و پیشرفت و عدالت ،علیرغم لطمهای که در از
دست دادن این سرمایههای ملی و مبارزاتی متحمل میشود ،هرگز از مبارزان صدیق و پیگیر محروم نخواهد ماند.
ما مطمئن هستیم که درخت تنومند تالشهای مبارز صدیق و خستگی ناپذیر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگر
فرزندان این آب و خاک به بار مینشیند و سرانجام ملت ایران شاهد گشوده شدن افق بهروزی و آزادی و امنیت
خواهند گشت.
ما یاد و نام ماندگار احمد صدر حاج سید جوادی ،سیاست ورز ،آزادیخواه ،وکیل و حقوقدان با سابقه ،تالشگر پیگیر
حقوق بشر و نویسنده و روزنامه نگار متعهد را گرامی داشته و فقدان او را به جامعه آزادیخواهان ایران ،سازمان
سیاسی متبوعش «نهضت آزادی ایران» و به خانواده ایسان ،به ویژه برادر بزرگوارشان آقای علی اصغر حاج سید
جوادی تسلیت میگوییم.
حامد ابراهیمی؛ حمید احمدزاده؛ مستوره احمدزاده؛ پریسا احمدیان؛ محمد ارسی؛ نادر اسکویی؛ فرید اشکان؛ امیر
اعتدالی؛ محمد اعظمی؛ علی افشاری؛ مسعود آذری؛ حمید آقایی؛ گودرز اقتداری؛ اصغر اکبری؛ بهرام امامی؛ بابک
امیرخسروی؛ شاهین انزلی؛ منصور انصاری؛ وهاب انصاری؛ نیکروز اوالد اعظمی؛ مریم اهری؛ عبدالعلی بازرگان؛
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مهران براتی؛ محمد برقعی؛ مقداد بریمانی؛ محمد بهبودی؛ حمید بهشتی؛ بهروز بیات؛ حبیب پرزین؛ بیژن پیرزاده؛
ژینوس پزشکی؛ بیژن پوربهنام؛ احمد پورمندی؛ علی پورنقوی؛ شهرام تابع محمدی؛ فرشاد توماج؛ زری تاثریان؛
حسین ترکاشوند؛ علی تقیپور؛ میهن جزنی؛ حسن جعفری؛ فرزاد جواهری؛ رضا جوشنی؛ رضا چرندابی؛ رضا
حاجی؛ حنیف حسین دوست؛ فاطمه حقیقت جو؛ محسن حیدریان ،اسمعیل ختایی؛ اصغر خرسند؛ بهروز خلیق؛
آریا خسروی؛ شهره درودی؛ مهرداد درویشپور؛ شیرین دخت دقیقیان؛ اکبر دوستدار؛ فخری ذرشگه؛ فرهمند
رکنی؛ جالل رستمی؛ سهیل رسولی؛ فرهاد روحی؛ ملیحه زهتاب؛ هرمز زمانی؛ علی ستاری؛ بهروز ستوده؛ نسیم
سرابندی؛ مریم سطوت؛ سیامک سلطانی؛ اکبر سوری؛ محمد سهیمی؛ اکبر سیف؛ علی شاکری؛ مسعود شب افروز؛
صادق شجاعی؛ منصوره شجاعی؛ محمد صابر؛ محمد صادقی؛ مرتضی صادقی؛ نادر صادقی؛ کورش صحتی؛ احمد
صدری؛ محمود صدری؛ علی صمدپوری؛ فروغ طیاری؛ ضیا عابدیپور؛ رضا علیجانی؛ نادر عصاره؛ فرزانه عظیمی؛
نورالدین غروی؛ رضا فانی یزدی؛ مهدی فتاپور؛ مسعود فتحی؛ شهرام فداکار؛ فرهاد فرجاد؛ حسن فرشتیان؛ احمد
فرهادی؛ ملیحه فرهنگ؛ علی حسین قاضیزاده؛ ناصر قاضیزاده؛ مهدی قلیزاده اقدم؛ جواد کاراندیش؛ صادق
کارگر؛ مقصود کاسبی؛ مصطفی کاظمی؛ مرتضی کاظمیان؛ رضا کاویانی؛ اسفندیار کریمی؛ بهزاد کریمی؛ حسن
کالنتری؛ حمید کوثری؛ ارسالن کهنموییپور؛ امیر حسین گنج بخش؛ ملیحه محمدی؛ شکوه محمودزاده؛ منوچهر
مختاری؛ علی مختاری؛ احمد مدادی؛ جعفر مسعودی؛ حسین مقدم؛ مریم مقدم؛ پروین ملک؛ میالد ملک؛ امیر
ممبینی؛ علی اکبر موسوی خویینی؛ باقر مومنی؛ علی اکبر مهدی؛ حسن نادری؛ حجت نارنچی؛ حسن نایب هاشم؛
فرخ نگهدار؛ مهدی نوربخش؛ احمد نوری؛ پرویز نویدی؛ محمدسجاد نقوی؛ ایرج واحدیپور؛داریوش وثوقی؛احمد
هادوی؛احمد هاشمی؛صدیقه وسمقی؛ پروین همتی؛ بابک یحیوی؛ حسن یوسفی اشکوری

پیام تسلیت خانواده های زندانیان سیاسی
هو الباقی
قال رسول اهلل (ص):اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم ثلمة الیسدها شیء
وقتی عالمی فقیه ،فوت کند در اسالم رخنه و حفرهای ایجاد میشود که هیچ چیزی نمیتواند جای آن را پر کند
بار دیگر داغدار شدیم آنهم در ایام عزای پارة تن پیامبر اسالم (ص) … شاید در این سالهای سخت که ما
خانوادههای زندانیان سیاسی ،متحمل فشارهای مختلف بوده و هستیم ،حضور انسانهایی از نوع واقعی خلیفة اهلل
همواره تسکینی بر رنجهای ما بوده است و در این میان وجود پیری رنج دیده و فرهیخته که نه تنها افتخار زندانی
سیاسی بودن قبل از انقالب اسالمی را در کارنامه درخشان حیات پربارش داشته که حتی پس از انقالب نیز
تجربیاتی تلخ از زندانهای سیاسی با وی همراه شد و نامش را برای همیشه در زمرة افتخار آفرینان ثبت کرد.
در این سالهای پر اضطراب ،دکتر احمد صدر حاج سید جوادی همواره مانند پدری دلسوز با تماسها و حضور
خویش در کنار خانوادههای زندانیان سیاسی ،تسال و آرامشی بود بر دردهای فراوانمان.
افسوس که برای جبران زحماتش کاری از ما بر نمیآید جز نام بردن و زنده داشتن یاد و خاطرهاش اما یقین داریم
که نزد ایزد متعال ،پاداشی بزرگ خواهد داشت و ما نیز به پاس تنها بخشی کوچک از آنهمه بزرگی و فداکاری،
ثواب قرائت قرآن این هفته خود را به روح جاویدش هدیه نمودیم.
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اینک ما جمعی از خانوادة بزرگ زندانیان سیاسی ،این فقدان عظیم و مصیبت بزرگ را به خودمان و خانوادة
محترم آن عزیز و نیز ملت ایران تسلیت گفته و ضمن آرزوی شادی برای روح آن مرحوم ،صبر و بردباری برای
همه را در این غم بزرگ از خداوند منان خواهانیم.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی
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یادداشتها ،مقاالت و مصاحبهها
تقدیم به انسانی واال :دکتر احمد صدر حاج سید جوادی
آواز ساده نیلبکی غمگین را
در نگاه خستهات
میتوان یافت.
اگر که هنوز ،انگیزهای ناچیزتر از مرگ زمزمه کند،
آه!
ای مانده از غبار خاطرهای سرد
شکوفه توانی داد
دیگر روز؟
مهدی معتمدی مهر-زندان اوین
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نگاهی به هفت دهه تالش احمد صدر حاج سیدجوادی – رادیو فردا
امیر مصدق کاتوزیان :در برنامه این هفته به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی میپردازیم که
درگذشتش در روز یازده فروردین امسال پس از  ۲۱سال عمر و هفت دهه تالش در عرصه وکالت و قضا و
همچنین در عالم سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمتگیریهای چهرههاش شاخص
و تشکالت سیاسی و مدنی از ملیون ،ملی مذهبیها و اصالحطلبان تا دگراندیشان و فعاالن مدنی و حقوق بشری و
البته حقوقدانان را در پی داشت.
احمد صدر حاج سیدجوادی پیش از انقالب از فعاالن نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از  ۹۲مرداد
 ۶۳۳۹از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد ،از بنیانگذاران واعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود .در دوران
دولت امینی ،احمد صدر حاج سیدجوادی دادستان عمومی تهران و پیش از انقالب وکیل بسیاری از زندانیان
سیاسی از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران بود.
در دوران دولت موقت انقالب وزیر کشور بود و همه پرسی  ۶۹فروردین  ۶۳۱۲را سازمان داد ،مدتی هم وزیر
دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد .عضویت در انجمن دفاع از
آزادی و حاکمیت ملت ایران ،امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با  ۲۲فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در
پی بازپس گیری خرمشهر ،ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز ،۶۳۱۱
نوشتن نامه انتقادی سرگشاده به مسئوالن و رهبر جمهوری اسالمی ایران از جمله در پی اعتراضات سال  ۶۳۲۲و
نامه پوزشخواهانه خطاب به ملت ایران در سالهای پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر حاج
سیدجوادی است.
حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوعالخروج کرده بود از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد
جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر حاج سیدجوادی محدود
کرد .اما در خارج از ایران از جمله در پاریس در آغاز این هفته شماری از فعاالن سیاسی و مدنی با گرایشهای
گوناگون یاد او را گرامی میدارند.
میهمانان این هفته برنامه دیدگاهها به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی میپردازند .احمد منتظری،
فرزند آیتاهلل حسینعلی منتظری در قم ،در پاریس عبدالکریم الهیجی ،حقوقدان و رضا علیجانی ،فعال ملی
مذهبی و کاظم کردوانی ،عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۱۱در برلین.
آقای رضا علیجانی ،اول با بررسی شما آغاز کنیم ،از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر حاج سیدجوادی در
دوران قبل از انقالب.
رضا علیجانی :سالم عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان وتسلیت میگویم در ابتدا به برادر بزرگوارشان در
فرانسه آقای علی اصغ حاج سیدجوادی درگذشت برادرشان را .آقای صدر عمر طوالنی کردند و این عمر طوالنی
ایشان را در فراز و نشیبهای مختلف و در مواضع و موقعیتهای مختلف قرار داد .در هر سه قوه مقننه ،مجریه و
قضاییه و یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت همه جا حضور داشتند و میشود یک سری عناصر ثابت را در رفتار
ایشان دید.
قبل از انقالب ایشان جوانتر هستند و ضمنی که فردی مذهبی هستند وارد نهضت ملی میشوند و سال  ۳۳هم
دادستان تهران میشوند .در دولت امینی .یکی از ویژگیهای ایشان که فساد ناپذیریشان هست و چه قبل از آن و
چه بعد از آن  ۶۶سال بازپرس دیوان هستند به شهرهای مختلف ایران میروند به فساد دانه درشتها رسیدگی
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میکنند و هرچند معادالت قدرت ایشان را حذف میکند اما این فساد ناپذیریاش را نشان میدهد .ایشان ضمن
اینکه دادستان عمومی تهران هست میبینیم که فعال هست در یک نهضتی و در جنبشی که مقاومت میکند علیه
کودتا.
یعنی مداومت ،تسامح ،قاطعیت ،شجاعت .یک نوع بلندنظری هم در رفتار ایشان قبل از انقالب میبینیم .دفاع از
زندانیان سیاسی با عقاید مختلف چه از طیفهای مختلف مانند آقای مهدوی کنی ،آقای خامنهای و تهرانی گرفته
تا آقای منتظری و بعد از انقالب هم همین مساله ادامه پیدا میکند.
اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران را قانون اساسی و مشارکت در نوشتن آن دانست .در این قانون اساسی
ضمن اینکه ایشان یک فرد مذهبی است و عضو جریانی است که هویت و ایدئولوژی مذهبی دارد اما این قانون
اساسی که در آن اصل والیت فقیه نیست ،حاکمیت ملت هست ،نشان میدهد که ایشان از چه دیدگاهی برخوردار
است.
همانطور که عضویت ایشان در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامهاش به اعالمیه جهانی حقوق بشر ارجاع
داده ،این هم باز یک مولفه دیگری است که اینها را ما کنار هم بگذاریم میبینیم ایشان یک مذهبی است که
مذهب برایش در حزب خودش ،در جریان خودش شاید ایدئولوژی جریانش باشد اما در جامعه به عنوان یک
فرهنگ نگاه میکند و در حکومت هیچ حق ویژهای برای مذهب یا مذهبیهایی که خودش جزو آنها محسوب
میشود قایل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقد است و این در قانون اساسی که تدوین شد به
خوبی خودش را نشان داد.
آقای عبدالکریم الهیجی ،بخشی از کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی همانطور که آقای علیجانی اشاره کردند
مربوط به فعالیت حقوقی او است در دادگستری و قوه قضاییه از  ۹۱سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت
و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقالب .مشاهدات شما از ویژگیهای کار او در این عرصه
چه بود؟
عبدالکریم الهیجی :آقای احمد صدر حاج سیدجوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر
این هم از نخستین روزهایی که من اسم ایشان را شنیدم که آن موقع دانشجوی دانشکده حقوق بودم در ،۶۳۳۳
در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین الموتی شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس
دادستانی تهران را پذیرفت .و میدانید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است.
از نخستین روزهای دادستانیاش مسلم با موافقت وزیر دادگستری ،آن هم وزیر پراقتدار مانند نورالدین الموتی در
یک فهرست سی نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات ورسانههای خبری میکنند میبینیم که
چهار تن از امرای ارتش هم هستند .سپهبد علی کیا ،سرلشگر علوی مقدم ،سرلشگر ضرغام و سرتیپ نویسی .ولی
البته اینها در ارتباط با مسئولیتهای اداری که داشتند در وزارت کشور ،در وزارت بازرگانی ،بازداشت میشوند و
از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت الموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد .یعنی سرلشگر
آزموده که میدانید آن موقع رییس دادرسی ارتش بود و پیش از آن دادستان ارتش چه در محاکمه مصدق و یاران
مصدق و در محاکمه افسران و فعاالن حزب توده.
با یک چنین جسارتی احمد صدر حاج سیدجوادی کار خودش را به عنوان دادستان تهران آغاز کرد و به مجرد
اینکه دولت امینی سقوط کرد در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری ،آقای صدر و تعداد دیگری از قضات
سرشناس دادگستری را منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای صدر مثل بسیاری از قضاتی که به این
صورت از کارشان برکنار میشدند تنها پناهگاهشان کانون وکالی دادگستری بود .که واقعا از هر جهت یک کانونی
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بود مستقل و این بود که وقتی من هم وکیل دادگستری شدم هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون وکال کار
میکردیم .آقای صدر مسئول آن کمیسیون بود و من عضو آن ،به عنوان کمیسیون قضایی.
یعنی کانون وکال به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به آنها وکیل مجانی میداد .خب به این صورت آشنایی ما
آغاز شد و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدند ،آقای منتظری ،آقای ربانی و دیگران قبل از اینکه
دچار محکومیتهای سنگین شوند .چند تن از وکالی داد گستری یک سلول کوچکی را درست کرده بودیم و
بیشتر مسئولیتش هم با آقای صدر بود وکالت این آقایان را عهده دار میشدند ،در بسیاری از مواقع مدت تبعید را
کم میکردیم.
به این صورت بود که آقای صدر که بیشتر در ارتباط با خانوادههای مذهبی و روحانیون بود از این طریق کمک
میکرد به رفع حصر و تبعید این آقایان و در چند مورد هم کارهای وکالتی را با هم انجام میدادیم .به همین
صورت هم رابطه ما بود .البته غیر از این در ارتباط با خانوادههای زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه پنجاه.
خانوادههای آنها دایم با آقای صدر در تماس بودند .و چون آقای صدر میدانست من هم به صورتی با سازمانهای
بینالمللی حقوق بشر در اربتاط هستم به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در سال  ۶۳۱۱که ما جمعیت
دفاع از آزادی و حقوق بشر را تاسیس کردیم و آقای صدر هم از پایهگذاران جمعیت بود و بعد هم هر دوی ما به
عضویت هیات اجرایی جمعیت درآمدیم .در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شدهها و
زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقالب ایران ،انقالب اسالمی در بهمن سال .۱۱
آقای احمد منتظری ،اشاره شد به نام پدرتان حسینعلی منتظری در دوران قبل از انقالب .چه خاطراتی دارید از
تالشهای حقوقی احمد صدر حاج سیدجوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تالشهای
سیاسی او؟
احمد منتظری :در کتاب دیدگاههای ایشان من دیدم که به مناسبتی آیتاهلل منتظری نوشتهاند در مورد آقای حاج
سیدجوادی ،که همه عمر خویش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است و من ندیدهام ایشان این تعبیر را
در مورد شخص دیگری به کار ببرند .صحبتهایی که من میشنیدم در مورد خدمات آقای حاج سید جوادی به
انقالب و مخصوصا قانون اساسی ،از یک نظر واقعا تاسف خوردم که این قانون اساسی االن فقط اسمی از آن مانده و
عمل نمیشود.
این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقالب کردهاند و قانون اساسی نوشته شده و
رفراندم شده ولی االن عمال نیست .من حدود دو سال قبل در مالقاتی که با آیتاهلل مومن عضو فقهای شورای
نگهبان داشتم ایشان صریحا فرمودند که دوستان ما میگویند که این قانون اساسی فقط یک اصل دارد و آن هم
اصل چهار است که میگوید باید همه قوانین اسالمی باشد و این اصل بر عموم و اطالق همه قوانین حتی قانون
اساسی حاکم است و اسالم هم یعنی والیت مطلقه فقیه .من نمیخواهم که خدای ناکرده باعث تضعیف نظام شوم،
فقط میخواهم یک آینه شفافی باشد ،گفته شود و اشکاالت گفته شود و اصالح شود.
همانطور که آقای حاج سیدجوادی این کار را میکردند و متاسفانه برخوردی با ایشان کردند و سنگ کسی بود که
از اول انقالب گذاشته شده بود و میبینیم که آقای دکتر حاج سیدجوادی را نگذاشتند برایش مراسمی و توجیه
این هست که از مساله امنیتی هست .یعنی مردم چون میآیند اقبال میکنند جوانها مخصوصا اقدام میکنند اگر
مجلسی در حسینیه ارشاد بود و چون ایشان را آمدند قلمداد کردند که ضد نظام هست خود به خود احترام به
ایشان را هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنند .با اینکه این جور نیست و ایشان یک منتقد دلسوز و
خیرخواه بود که متاسفانه قدرش دانسته نشد.
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شما مطلعید که نظر ایشان در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آقای منتظری.
نقطه اختالف سر والیت فقیه هست که آیتاهلل منتظری و آیتاهلل بهشتی و بسیاری فقهای دیگر که در آن مجلس
بودند ،عنایت داشتند که این باشد .البته نه والیت مطلقه .مطلقه در سال  ۶۳۱۲اضافه شد .والیت فقیه که آیتاهلل
منتظری و دوستانش میگفتند با والیت مطلقه تفاوت زیادی دارد و یک مساله زمینی بود و یک بیعت دوطرفه
بین ملت و فقیه بود نه اینکه یک مساله آسمانی و نقد از باال و به قول امروزیها کست کنند که چه کسی ولی
فقیه بوده و ما کست میکنیم که ایشان از طرف خدا منصوب است و باید اطاعت کرد.
چنین والیتی را آیتاهلل منتظری از اول قبول نداشتند و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال
 ۶۳۱۲رای ندادند و اعالم کردند به این دلیل است چون مطلقه اضافه شده .تعبیر ایشان این بود که حتی پیغمبر
اکرم هم والیت مطلقه نداشتند .در محدوده احکام اسالم والیت داشتند .حتی پیغمبر اکرم .چه برسد به یک فقیه.
و آیتاهلل منتظری در مورد والیت فقیه با آقای سیدجوادی اختالف داشتند یعنی طرفدار والیت فقیه بودند ولی نه
والیت مطلقه.
آقای کاظم کردوانی ،در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد شما با احمد
صدر حاج سیدجوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۶۳۱۱همکاری
داشتید .چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی ،احمد صدر حاج سیدجوادی را به عنوان چهرهای فراحزبی
به ریاست این کمیته برگزینند؟
کاظم کردوانی :من پیش از هر چیز باید فوت ایشان را به خانواده محترم ایشان ،به برادر گرانقدرشان و دوست
عزیزمان آقای دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی و کلیه آزادیخواهان و مبارزان طرفدار استقالل و آزادی ایران
تسلیت بگویم و همیشه یادشان برای ماها که ایشان را میشناختیم حتما زنده خواهد ماند و در تاریخ ما هم نام
ایشان به خوبی یاد خواهد شد.
کمیتهای که ما در پایان قتلهای زنجیرهای درست کردیم در ایران که شما به آن اشاره فرمودید که من این بخت
را داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در این کمیته همکاری میکردیم باید دید در چه موقعیتی این
اصال به وجود آمد و در یک وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم .در زمان قتلهای زنجیرهای بعد از به قتل رساندن
زنده یادها فروهرها (داریوش و پروانه) و بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان ،در آن وضعیت
خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر حاج سید جوادی قدم پیش گذاشتند و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما
یک کمیتهای تشکیل دهیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای.
در این کمیته عالوه بر خانوادههای فروهرها ،پوینده و مختاری ،دو تا از وکالی کسانی که به قتل رسیده بودند
شرکت داشتند و آقای صدر حاج سیدجوادی بودند و آقای مهندس معینفر بودند ،آقای شاه حسینی بودند ،بنده
بودم ،آقای زرافشان بود ،آقای رییس دانا بود ،آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر میکنم.
به هر جهت در آن وضعیت برای نخستین بار بود که بعد از انقالب اصوال چنین ترکیبی تشکیل میشد .در آن
دوران بسیار کار شجاعانهای بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم با وضعیتی که در جامعه ایران
حاکم بود .یکی این بود.
در تمام این دو سال و خوردهای که بنده بخت این را داشتم که با ایشان در این کمیته بودیم یکی از مهمترین
خصوصیاتی که در وجود ایشان بود یک) احساس اینکه باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته باید مبارزه
کرد و کوشش کرد ،بسیار برجسته بود و دوم) جنبه مداراجویی ایشان.
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شاهد بودم که برخی اوقات گرایشهایی در این کمیته وجود داشت .حتی بعضی وقتها حرفهای درستی هم به
ایشان زده نمیشد .منتها مطلقا ایشان به روی خودشان نمیآوردند .بسیار صبور بودند .بسیار اهل مدارا بودند و با
یک نوع اشرافیت اخالقی به ماجرا نگاه میکردند .من فکر میکنم نامهای که ایشان در سال گذشته نوشتند و
عذرخواهی کردند از مردم ایران که آن هم باز شجاعت ایشان را نشان میدهد ،این جمله ایشان به نظر من بسیار
مهم است «اگر ما پس از پیروزی انقالب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه
گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد
سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کم هزینه صورت نمیپذیرفت».
به این صورت بود که آقای صدر که بیشتر در ارتباط با خانوادههای مذهبی و روحانیون بود از این طریق کمک
میکرد به رفع حصر و تبعید این آقایان و در چند مورد هم کارهای وکالتی را با هم انجام میدادیم .به همین
صورت هم رابطه ما بود .البته غیر از این در ارتباط با خانوادههای زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه پنجاه.
خانوادههای آنها دایم با آقای صدر در تماس بودند .و چون آقای صدر میدانست من هم به صورتی با سازمانهای
بینالمللی حقوق بشر در اربتاط هستم به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در سال  ۶۳۱۱که ما جمعیت
دفاع از آزادی و حقوق بشر را تاسیس کردیم و آقای صدر هم از پایهگذاران جمعیت بود و بعد هم هر دوی ما به
عضویت هیات اجرایی جمعیت درآمدیم .در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شدهها و
زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقالب ایران ،انقالب اسالمی در بهمن سال .۱۱
آقای احمد منتظری ،اشاره شد به نام پدرتان حسینعلی منتظری در دوران قبل از انقالب .چه خاطراتی دارید از
تالشهای حقوقی احمد صدر حاج سیدجوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تالشهای
سیاسی او؟
احمد منتظری :در کتاب دیدگاههای ایشان من دیدم که به مناسبتی آیتاهلل منتظری نوشتهاند در مورد آقای حاج
سیدجوادی ،که همه عمر خویش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است و من ندیدهام ایشان این تعبیر را
در مورد شخص دیگری به کار ببرند .صحبتهایی که من میشنیدم در مورد خدمات آقای حاج سید جوادی به
انقالب و مخصوصا قانون اساسی ،از یک نظر واقعا تاسف خوردم که این قانون اساسی االن فقط اسمی از آن مانده و
عمل نمیشود.
این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقالب کردهاند و قانون اساسی نوشته شده و
رفراندم شده ولی االن عمال نیست .من حدود دو سال قبل در مالقاتی که با آیتاهلل مومن عضو فقهای شورای
نگهبان داشتم ایشان صریحا فرمودند که دوستان ما میگویند که این قانون اساسی فقط یک اصل دارد و آن هم
اصل چهار است که میگوید باید همه قوانین اسالمی باشد و این اصل بر عموم و اطالق همه قوانین حتی قانون
اساسی حاکم است و اسالم هم یعنی والیت مطلقه فقیه .من نمیخواهم که خدای ناکرده باعث تضعیف نظام شوم،
فقط میخواهم یک آینه شفافی باشد ،گفته شود و اشکاالت گفته شود و اصالح شود.
همانطور که آقای حاج سیدجوادی این کار را میکردند و متاسفانه برخوردی با ایشان کردند و سنگ کسی بود که
از اول انقالب گذاشته شده بود و میبینیم که آقای دکتر حاج سیدجوادی را نگذاشتند برایش مراسمی و توجیه
این هست که از مساله امنیتی هست .یعنی مردم چون میآیند اقبال میکنند جوانها مخصوصا اقدام میکنند اگر
مجلسی در حسینیه ارشاد بود و چون ایشان را آمدند قلمداد کردند که ضد نظام هست خود به خود احترام به
ایشان را هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنند .با اینکه این جور نیست و ایشان یک منتقد دلسوز و
خیرخواه بود که متاسفانه قدرش دانسته نشد.
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شما مطلعید که نظر ایشان در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آقای منتظری.
نقطه اختالف سر والیت فقیه هست که آیتاهلل منتظری و آیتاهلل بهشتی و بسیاری فقهای دیگر که در آن مجلس
بودند ،عنایت داشتند که این باشد .البته نه والیت مطلقه .مطلقه در سال  ۶۳۱۲اضافه شد .والیت فقیه که آیتاهلل
منتظری و دوستانش میگفتند با والیت مطلقه تفاوت زیادی دارد و یک مساله زمینی بود و یک بیعت دوطرفه
بین ملت و فقیه بود نه اینکه یک مساله آسمانی و نقد از باال و به قول امروزیها کست کنند که چه کسی ولی
فقیه بوده و ما کست میکنیم که ایشان از طرف خدا منصوب است و باید اطاعت کرد.
چنین والیتی را آیتاهلل منتظری از اول قبول نداشتند و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال
 ۶۳۱۲رای ندادند و اعالم کردند به این دلیل است چون مطلقه اضافه شده .تعبیر ایشان این بود که حتی پیغمبر
اکرم هم والیت مطلقه نداشتند .در محدوده احکام اسالم والیت داشتند .حتی پیغمبر اکرم .چه برسد به یک فقیه.
و آیتاهلل منتظری در مورد والیت فقیه با آقای سیدجوادی اختالف داشتند یعنی طرفدار والیت فقیه بودند ولی نه
والیت مطلقه.
آقای کاظم کردوانی ،در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد شما با احمد
صدر حاج سیدجوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۶۳۱۱همکاری
داشتید .چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی ،احمد صدر حاج سیدجوادی را به عنوان چهرهای فراحزبی
به ریاست این کمیته برگزینند؟
کاظم کردوانی :من پیش از هر چیز باید فوت ایشان را به خانواده محترم ایشان ،به برادر گرانقدرشان و دوست
عزیزمان آقای دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی و کلیه آزادیخواهان و مبارزان طرفدار استقالل و آزادی ایران
تسلیت بگویم و همیشه یادشان برای ماها که ایشان را میشناختیم حتما زنده خواهد ماند و در تاریخ ما هم نام
ایشان به خوبی یاد خواهد شد.
کمیتهای که ما در پایان قتلهای زنجیرهای درست کردیم در ایران که شما به آن اشاره فرمودید که من این بخت
را داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در این کمیته همکاری میکردیم باید دید در چه موقعیتی این
اصال به وجود آمد و در یک وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم .در زمان قتلهای زنجیرهای بعد از به قتل رساندن
زنده یادها فروهرها (داریوش و پروانه) و بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان ،در آن وضعیت
خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر حاج سید جوادی قدم پیش گذاشتند و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما
یک کمیتهای تشکیل دهیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای.
در این کمیته عالوه بر خانوادههای فروهرها ،پوینده و مختاری ،دو تا از وکالی کسانی که به قتل رسیده بودند
شرکت داشتند و آقای صدر حاج سیدجوادی بودند و آقای مهندس معینفر بودند ،آقای شاه حسینی بودند ،بنده
بودم ،آقای زرافشان بود ،آقای رییس دانا بود ،آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر میکنم.
به هر جهت در آن وضعیت برای نخستین بار بود که بعد از انقالب اصوال چنین ترکیبی تشکیل میشد .در آن
دوران بسیار کار شجاعانهای بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم با وضعیتی که در جامعه ایران
حاکم بود .یکی این بود.
در تمام این دو سال و خوردهای که بنده بخت این را داشتم که با ایشان در این کمیته بودیم یکی از مهمترین
خصوصیاتی که در وجود ایشان بود یک) احساس اینکه باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته باید مبارزه
کرد و کوشش کرد ،بسیار برجسته بود و دوم) جنبه مداراجویی ایشان.
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شاهد بودم که برخی اوقات گرایشهایی در این کمیته وجود داشت .حتی بعضی وقتها حرفهای درستی هم به
ایشان زده نمیشد .منتها مطلقا ایشان به روی خودشان نمیآوردند .بسیار صبور بودند .بسیار اهل مدارا بودند و با
یک نوع اشرافیت اخالقی به ماجرا نگاه میکردند .من فکر میکنم نامهای که ایشان در سال گذشته نوشتند و
عذرخواهی کردند از مردم ایران که آن هم باز شجاعت ایشان را نشان میدهد ،این جمله ایشان به نظر من بسیار
مهم است «اگر ما پس از پیروزی انقالب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه
گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد
سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کم هزینه صورت نمیپذیرفت».
خود این نظر که ایشان سال قبل در این نامه اعالم فرمودند چیز خلقالساعهای نبوده .شرکت ایشان در این کمیته
و پایداریشان در این کمیته و همراهیشان در این کمیته خود این نشان میداد که ایشان از سالها قبل به این نظر
رسیده است که سال قبل رسما اعالم کرد .ما به علت تمام خصوصیات ویژهای که داشت به اتفاق آرا آقای صدر را
به عنوان دبیر شورای خودمان پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنار ایشان بودیم.
آقای الهیجی ،آقای صدر حاج سیدجوادی در دوران انقالب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در طرحریزی
پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید .زیر و بم کوششهای این دوره ایشان چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقالب مطرح بود .در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی آمدند
آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق من بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم با من در
تماس بود و میگفت او دارد یادادشتهایی میکند.
در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود به ویژه در دولت نظامی ازهاری یک جلسهای در خانه آقای صدر
حاج سیدجوادی داشتیم تا وقتی که آقای خمینی به ایران آمد و جزو همراهان ایشان آقای حبیبی بود .همان روز
ورود حبیبی دستنوشتههای خودش را به من داد ،حاشیهها و اظهار نظرهایی کردم .تا پیش از  ۹۹بهمن آقای
صدر با من تماس گرفتند و گفتند که از طرف شورای انقالب به ایشان ماموریت داده شده که راجع به طرح قانون
اساسی با یک هیاتی کار کنند و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از
اساتید دانشکده حقوق بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از  ۹۹بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی در آن
جلسه ما حضور داشتیم.
آقای صدر با آقای فتحاهلل بنیصدر آمدند و خب آقای صدر گفتند با توجه به اینکه ایشان وزارت کشور را پذیرفته
بود و آقای بنیصدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود
دیگر نمیتوانند در جلسات ما حضور داشته باشند و خواستند که ما کارمان را شروع کنیم و این کار آغاز شد.
میناچی یکی دو جلسه بود و او هم پس از انقالب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار را ما چهار نفری
ادامه دادیم و طرح را آماده کردیم و این طرح رفت به دولت و آن قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یداهلل سحابی بود
به عنوان طرحهای انقالب .یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان را دعوت کردند چون حبیبی دیگر در ایران
نبود .بعدهم به شورای انقالب رفت .البته در شورای انقالب یک تغییراتی در آن طرح دادند.
مثال در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسالمی نظامی است بر مبنای دموکراسی ،کلمه دموکراسی را
برداشتند .شورای انقالب تصویبش کرد .شورای انقالبی که منصوب آقای خمینی بود .و خود آقای خمینی هم آن
را پذیرفت .هرگز اصل والیت فقیه نبود .ساختارش ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگر بود .یعنی مجلس
شورای ملی بود .دولت با ریاست رییس جمهور که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل.
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بعد این رفت مجلس خبرگان و همان مسایلی که در هر حال وقت اجازه نمیدهد که من به تفصیل بگویم .یعنی
آن طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقالب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقالب رفت که در آن
شورا فکر میکنم دیگر آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود .ولی در آن شورای انقالب
تصویب شد با آن چیزی که از توی خبرگان درآمد به تمام معنا تفاوت داشت به خاطر همین هم بود که میدانید
نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها و بارها گفتند که با قانون اساسی که در آن والیت
فقیه باشد موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجه را هم دادند و میدانید که بیشترشان متاسفانه مورد
خشم و غضب حکومت قرار گرفتند تا حدی که االن هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی
اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدهند.
آقای علیجانی ،در دوران آغاز انقالب احمد صدر حاج سیدجوادی هدف انتقاد گرایشهایی بودند که امثال صدر
حاج سیدجوادی را «لیبرال» میدانستند و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتند .برآیند نگاه
نقادانه به فعالیت احمد صدر حاج سیدجوادی چگونه است اکنون؟
شاید به این سئوال در این فرصت اندک نشود پرداخت .ولی ما گاهی اوقات گفتهها و نظرات افراد را در نظر
میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشان را .در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشان ما این تطابق را
میبینیم .یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسانها دفاع میکرد .حاال ممکن است در برداشتش از برخی
پدیدههای تاریخی اجتماعی به خطا رفته باشد .من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشان در آخر عمرش کرد.
فکر میکنم جمالت آن عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشد .ایشان آنجا میگوید من از انقالب کردن و
همکاری و مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم .حتی همکاری با روحانیون و یا رفتن توی قدرت بلکه از اینکه ما قصور و
کوتاهی و ناتوانی داشتیم برای اینکه جلوی این انحراف را بگیریم .بعد پایینترانتقاد میکند از اینکه ما به
پایگاههای این بخش سنتی بیتوجه بودیم و بعد بازهم به روشنفکران کهای کاش ما شانه به شانه هم میایستادیم
و مساله اصلی را نشانه میگرفتیم و به استبداد دینی نمیافتادیم.
آقای صدر به نظر من با یک شجاعت اخالقی میگوید و با یک تسامح و بزرگواری هم این را میگوید .این یک نوع
عذرخواهی از طرف همه است .اما آیا منتقدین آقای صدر بیشتر مصداق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صدر و
برخی از دوستانشان به هر حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن را به جای مرزبندی مالک قرار دادند .آیا قاطعیت،
تندروی ،خشونت و همینطور لیبرال خواندن کسانی که به هر حال به آزادی و دموکراسی معتقد بودند در
عقیدهشان و در رفتارشان به طور نسبی این را بیشتر از بقیه رعایت میکردند آقای خود همین نمیتواند مصداق
این انتقاد باشد؟
من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صدر این نکات نکات برجستهای است .نکاتی مثل همین
معذرتخواهیشان ،پیگیری قتلهای زنجیرهای ،نامهنگاریهای شجاعانهای که داشتند .هرچند این نامه نگاریها
شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کالن یک مقدار تلخ باشد .اخوی ایشان آقای علیاصغر صدر حاج سید جوادی
شاید بیست سال پیش مشابه این نامهها را برای شاه مینوشت .آیا تاریخ ما درجا نمیزند که بعد از سی سال برادر
دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی را جایگزین کند به نقطهای برسد که
هیچ نوع تالش و فعالیتی جز نامهنگاری به مرکز اقتدار برایش راهی نمانده باشد؟
من فکر میکنم باید روشنفکران و فعاالن سیاسی ببینند که چرا ما بعد سی سال از منظر سیاسی و از منظر
تحلیل ساخت قدرت این درجا زدن را آیا نباید ریشه یابی کنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به
نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر فهم داشتیم؟
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این شجاعت اخالقی آقای صدر نشان میدهد که راه برون رفت از این بن بست همین است .یعنی برگشتن و
ارزیابی کردن .این تسامحی که آقای کردوانی اشاره کردند ،بلندنظری و مداراگری نیاز تاریخی ماست .تا نتوانیم به
این خصایص و این ویژگیها دست پیدا کنیم در به روی همین پاشنه خواهد چرخید .درجا زدن تکرار خواهد شد.
پرونده آقای صدر بعد از حدود یک قرن بسته شده .حاال آقای صدر در مقابل ماست .وجدان تاریخی ما به ایشان
نمره قبولی میدهد .امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر آن بیافزاییم و بر این انباشت اضافه کنیم و
ادامه دهیم شاید روزی به دموکراسی برسیم.
آقای منتظری ،یازده سال پیش وقتی یداهلل سحابی یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همان تشکلی است که
احمد صدر حاج سیدجوادی را هم در کنار بنیانگذارانش داشت ،درگذشت ،رهبر جمهوری اسالمی ایران پیام
تسلیتی فرستاد .اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی که وکیل رهبر جمهوری
اسالمی ایران هم بود در دوران قبل از انقالب فرستاده نشد .این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیح است؟
باید از خودشان سئوال شود .ولی تحریکاتی که در خود نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیرد فکر میکنم موثر
بوده .یعنی جو جوری شده که خود ایشان هم مصالح آن جو را رعایت میکند .یعنی در سالهای اخیر تبلیغات
زیادی علیه نهضت آزادی شده .با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی
دو سال جلوتر است .یعنی تاسیس رسمی نهضت آزادی  ۶۳۳۳هست با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از
سال  ۳۹شروع شد.
این سابقه باید لحاظ میشد و اقدامات علیه این کسانی که هم ملیاند وهم مذهبی و آن زمانی که حالت دین
گریزی بود بین دانشجویان و ملیت را با مذهب در تضاد میدیدند اینها آمدند آشتی دادند ملیت را با مذهب که
جوانها بمانند در مذهب و هم ملی باشند و هم مذهبی .چنین خدمات بزرگی کردند ولی قدرشناسی نمیشود.
امیدواریم که این کاری که با این گروه کردند و با آقای حاج سیدجوادی ،در مورد دیگران فرصت را از دست
ندهند .یعنی کسانی هستند و منتقد هستند و خیرخواه هستند و االن به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در
زندان و حصر به سر میبرند.
این نظام این فرصت را از دست ندهد و آنها را آزاد کند و از آنها عذرخواهی کند و آن حقوقی که از آنها ضایع
شده به آنها برگرداند .نظامی که ادعای اسالمی بودن دارد و ادعای جمهوری بودن دارد کارهای شایسته خودش
انجام دهد .امیدوارم :.در برنامه این هفته به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی میپردازیم که درگذشتش
در روز یازده فروردین امسال پس از  ۲۱سال عمر و هفت دهه تالش در عرصه وکالت و قضا و همچنین در عالم
سیاست ایران در ایران و خارج از ایران بازتاب داشت و سیل سمتگیریهای چهرههاش شاخص و تشکالت
سیاسی و مدنی از ملیون ،ملی مذهبیها و اصالحطلبان تا دگراندیشان و فعاالن مدنی و حقوق بشری و البته
حقوقدانان را در پی داشت.
احمد صدر حاج سیدجوادی پیش از انقالب از فعاالن نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق و پس از  ۹۲مرداد
 ۶۳۳۹از گروندگان به نهضت مقاومت ملی و بعد ،از بنیانگذاران واعضای ارشد نهضت آزادی ایران بود .در دوران
دولت امینی ،احمد صدر حاج سیدجوادی دادستان عمومی تهران و پیش از انقالب وکیل بسیاری از زندانیان
سیاسی از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی ایران بود.
در دوران دولت موقت انقالب وزیر کشور بود و همه پرسی  ۶۹فروردین  ۶۳۱۲را سازمان داد ،مدتی هم وزیر
دادگستری بود و مقدمات نوشتن طرح پیشنویس قانون اساسی جدید را فراهم کرد .عضویت در انجمن دفاع از
آزادی و حاکمیت ملت ایران ،امضای نامه سرگشاده اعتراضی همراه با  ۲۲فعال دیگر در انتقاد به ادامه جنگ در
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پی بازپس گیری خرمشهر ،ریاست کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز ،۶۳۱۱
نوشتن نامه انتقادی سرگشاده به مسئوالن و رهبر جمهوری اسالمی ایران از جمله در پی اعتراضات سال  ۶۳۲۲و
نامه پوزشخواهانه خطاب به ملت ایران در سالهای پایانی عمر از دیگر فرازهای کارنامه احمد صدر حاج
سیدجوادی است.
حکومت ایران که در سال پایانی عمر او را ممنوعالخروج کرده بود از برگزاری یادبود او در مسجد یا حسینیه ارشاد
جلوگیری کرد و گردهمایی بسیاری از دوستارانش را به محوطه بیرونی خانه احمد صدر حاج سیدجوادی محدود
کرد .اما در خارج از ایران از جمله در پاریس در آغاز این هفته شماری از فعاالن سیاسی و مدنی با گرایشهای
گوناگون یاد او را گرامی میدارند.
میهمانان این هفته برنامه دیدگاهها به بررسی کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی میپردازند .احمد منتظری،
فرزند آیتاهلل حسینعلی منتظری در قم ،در پاریس عبدالکریم الهیجی ،حقوقدان و رضا علیجانی ،فعال ملی
مذهبی و کاظم کردوانی ،عضو کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۱۱در برلین.
***
آقای رضا علیجانی ،اول با بررسی شما آغاز کنیم ،از شاخصه نوع فعالیت سیاسی احمد صدر حاج سیدجوادی در
دوران قبل از انقالب.
رضا علیجانی :سالم عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان وتسلیت میگویم در ابتدا به برادر بزرگوارشان در
فرانسه آقای علی اصغ حاج سیدجوادی درگذشت برادرشان را .آقای صدر عمر طوالنی کردند و این عمر طوالنی
ایشان را در فراز و نشیبهای مختلف و در مواضع و موقعیتهای مختلف قرار داد .در هر سه قوه مقننه ،مجریه و
قضاییه و یا به عبارتی وزارت و وکالت و قضاوت همه جا حضور داشتند و میشود یک سری عناصر ثابت را در رفتار
ایشان دید.
قبل از انقالب ایشان جوانتر هستند و ضمنی که فردی مذهبی هستند وارد نهضت ملی میشوند و سال  ۳۳هم
دادستان تهران میشوند .در دولت امینی .یکی از ویژگیهای ایشان که فساد ناپذیریشان هست و چه قبل از آن و
چه بعد از آن  ۶۶سال بازپرس دیوان هستند به شهرهای مختلف ایران میروند به فساد دانه درشتها رسیدگی
میکنند و هرچند معادالت قدرت ایشان را حذف میکند اما این فساد ناپذیریاش را نشان میدهد .ایشان ضمن
اینکه دادستان عمومی تهران هست میبینیم که فعال هست در یک نهضتی و
در جنبشی که مقاومت میکند علیه کودتا.
یعنی مداومت ،تسامح ،قاطعیت ،شجاعت .یک نوع بلندنظری هم در رفتار ایشان قبل از انقالب میبینیم .دفاع از
زندانیان سیاسی با عقاید مختلف چه از طیفهای مختلف مانند آقای مهدوی کنی ،آقای خامنهای و تهرانی گرفته
تا آقای منتظری و بعد از انقالب هم همین مساله ادامه پیدا میکند.
اما شاید اوج و سرفصل مهم این دوران را قانون اساسی و مشارکت در نوشتن آن دانست .در این قانون اساسی
ضمن اینکه ایشان یک فرد مذهبی است و عضو جریانی است که هویت و ایدئولوژی مذهبی دارد اما این قانون
اساسی که در آن اصل والیت فقیه نیست ،حاکمیت ملت هست ،نشان میدهد که ایشان از چه دیدگاهی برخوردار
است.
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همانطور که عضویت ایشان در نهضت آزادی که به هر حال در مرامنامهاش به اعالمیه جهانی حقوق بشر ارجاع
داده ،این هم باز یک مولفه دیگری است که اینها را ما کنار هم بگذاریم میبینیم ایشان یک مذهبی است که
مذهب برایش در حزب خودش ،در جریان خودش شاید ایدئولوژی جریانش باشد اما در جامعه به عنوان یک
فرهنگ نگاه میکند و در حکومت هیچ حق ویژهای برای مذهب یا مذهبیهایی که خودش جزو آنها محسوب
میشود قایل نیست و به حاکمیت ملت و جمهوریت سیستم معتقد است و این در قانون اساسی که تدوین شد به
خوبی خودش را نشان داد.
آقای عبدالکریم الهیجی ،بخشی از کارنامه احمد صدر حاج سیدجوادی همانطور که آقای علیجانی اشاره کردند
مربوط به فعالیت حقوقی او است در دادگستری و قوه قضاییه از  ۹۱سالگی که دادیار دادسرای رشت شد تا وکالت
و بعد نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت موقت انقالب .مشاهدات شما از ویژگیهای کار او در این عرصه
چه بود؟
عبدالکریم الهیجی :آقای احمد صدر حاج سیدجوادی حقوقدانی بود معتقد به حکومت قانون در ایران و به خاطر
این هم از نخستین روزهایی که من اسم ایشان را شنیدم که آن موقع دانشجوی دانشکده حقوق بودم در ،۶۳۳۳
در دولت علی امینی به وزارت دادگستری آقای نورالدین الموتی شرکت فعال داشت به خاطر اینکه پست حساس
دادستانی تهران را پذیرفت .و میدانید که دادستانی یک پست قضایی سیاسی است.
از نخستین روزهای دادستانیاش مسلم با موافقت وزیر دادگستری ،آن هم وزیر پراقتدار مانند نورالدین الموتی در
یک فهرست سی نفری که در ارتباط با مبارزه با فساد تسلیم مطبوعات ورسانههای خبری میکنند میبینیم که
چهار تن از امرای ارتش هم هستند .سپهبد علی کیا ،سرلشگر علوی مقدم ،سرلشگر ضرغام و سرتیپ نویسی .ولی
البته اینها در ارتباط با مسئولیتهای اداری که داشتند در وزارت کشور ،در وزارت بازرگانی ،بازداشت میشوند و
از همه مهمتر بازداشت کسی که وزیر دادگستری وقت الموتی از او به عنوان آیشمن دوم یاد کرد .یعنی سرلشگر
آزموده که میدانید آن موقع رییس دادرسی ارتش بود و پیش از آن دادستان ارتش چه در محاکمه مصدق و یاران
مصدق و در محاکمه افسران
کمیسیون بود و من عضو آن ،به عنوان کمیسیون قضایی.
یعنی کانون وکال به کسانی که استطاعت مالی نداشتند به آنها وکیل مجانی میداد .خب به این صورت آشنایی ما
آغاز شد و بعد هم تعدادی از روحانیون بودند که تبعید میشدند ،آقای منتظری ،آقای ربانی و دیگران قبل از اینکه
دچار محکومیتهای سنگین شوند .چند تن از وکالی داد گستری یک سلول کوچکی را درست کرده بودیم و
بیشتر مسئولیتش هم با آقای صدر بود وکالت این آقایان را عهده دار میشدند ،در بسیاری از مواقع مدت تبعید را
کم میکردیم.
به این صورت بود که آقای صدر که بیشتر در ارتباط با و فعاالن حزب توده.
با یک چنین جسارتی احمد صدر حاج سیدجوادی کار خودش را به عنوان دادستان تهران آغاز کرد و به مجرد
اینکه دولت امینی سقوط کرد در دولت علم و وزارت دادگستری محمد باهری ،آقای صدر و تعداد دیگری از قضات
سرشناس دادگستری را منتظر خدمت کردند و از این زمان بود که آقای صدر مثل بسیاری از قضاتی که به این
صورت از کارشان برکنار میشدند تنها پناهگاهشان کانون وکالی دادگستری بود .که واقعا از هر جهت یک کانونی
بود مستقل و این بود که وقتی من هم وکیل دادگستری شدم هر دوی ما در یک کمیسیونی در کانون وکال کار
میکردیم .آقای صدر مسئول آن خانوادههای مذهبی و روحانیون بود از این طریق کمک میکرد به رفع حصر و
تبعید این آقایان و در چند مورد هم کارهای وکالتی را با هم انجام میدادیم .به همین صورت هم رابطه ما بود.
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البته غیر از این در ارتباط با خانوادههای زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه پنجاه .خانوادههای آنها دایم با آقای
صدر در تماس بودند .و چون آقای صدر میدانست من هم به صورتی با سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در اربتاط
هستم به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در سال  ۶۳۱۱که ما جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر را
تاسیس کردیم و آقای صدر هم از پایهگذاران جمعیت بود و بعد هم هر دوی ما به عضویت هیات اجرایی جمعیت
درآمدیم .در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شدهها و زندانیان سیاسی بود و به همین روال
بود تا انقالب ایران ،انقالب اسالمی در بهمن سال .۱۱
آقای احمد منتظری ،اشاره شد به نام پدرتان حسینعلی منتظری در دوران قبل از انقالب .چه خاطراتی دارید از
تالشهای حقوقی احمد صدر حاج سیدجوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تالشهای
سیاسی او؟
احمد منتظری :در کتاب دیدگاههای ایشان من دیدم که به مناسبتی آیتاهلل منتظری نوشتهاند در مورد آقای حاج
سیدجوادی ،که همه عمر خویش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است و من ندیدهام ایشان این تعبیر را
در مورد شخص دیگری به کار ببرند .صحبتهایی که من میشنیدم در مورد خدمات آقای حاج سید جوادی به
انقالب و مخصوصا قانون اساسی ،از یک نظر واقعا تاسف خوردم که این قانون اساسی االن فقط اسمی از آن مانده و
عمل نمیشود.
این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقالب کردهاند و قانون اساسی نوشته شده و
رفراندم شده ولی االن عمال نیست .من حدود دو سال قبل در مالقاتی که با آیتاهلل مومن عضو فقهای شورای
نگهبان داشتم ایشان صریحا فرمودند که دوستان ما میگویند که این قانون اساسی فقط یک اصل دارد و آن هم
اصل چهار است که میگوید باید همه قوانین اسالمی باشد و این اصل بر عموم و اطالق همه قوانین حتی قانون
اساسی حاکم است و اسالم هم یعنی والیت مطلقه فقیه .من نمیخواهم که خدای ناکرده باعث تضعیف نظام شوم،
فقط میخواهم یک آینه شفافی باشد ،گفته شود و اشکاالت گفته شود و اصالح شود.
همانطور که آقای حاج سیدجوادی این کار را میکردند و متاسفانه برخوردی با ایشان کردند و سنگ کسی بود که
از اول انقالب گذاشته شده بود و میبینیم که آقای دکتر حاج سیدجوادی را نگذاشتند برایش مراسمی و توجیه
این هست که از مساله امنیتی هست .یعنی مردم چون میآیند اقبال میکنند جوانها مخصوصا اقدام میکنند اگر
مجلسی در حسینیه ارشاد بود و چون ایشان را آمدند قلمداد کردند که ضد نظام هست خود به خود احترام به
ایشان را هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنند .با اینکه این جور نیست و ایشان یک منتقد دلسوز و
خیرخواه بود که متاسفانه قدرش دانسته نشد.
شما مطلعید که نظر ایشان در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آقای منتظری.
نقطه اختالف سر والیت فقیه هست که آیتاهلل منتظری و آیتاهلل بهشتی و بسیاری فقهای دیگر که در آن مجلس
بودند ،عنایت داشتند که این باشد .البته نه والیت مطلقه .مطلقه در سال  ۶۳۱۲اضافه شد .والیت فقیه که آیتاهلل
منتظری و دوستانش میگفتند با والیت مطلقه تفاوت زیادی دارد و یک مساله زمینی بود و یک بیعت دوطرفه
بین ملت و فقیه بود نه اینکه یک مساله آسمانی و نقد از باال و به قول امروزیها کست کنند که چه کسی ولی
فقیه بوده و ما کست میکنیم که ایشان از طرف خدا منصوب است و باید اطاعت کرد.
چنین والیتی را آیتاهلل منتظری از اول قبول نداشتند و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال
 ۶۳۱۲رای ندادند و اعالم کردند به این دلیل است چون مطلقه اضافه شده .تعبیر ایشان این بود که حتی پیغمبر
اکرم هم والیت مطلقه نداشتند .در محدوده احکام اسالم والیت داشتند .حتی پیغمبر اکرم .چه برسد به یک فقیه.
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و آیتاهلل منتظری در مورد والیت فقیه با آقای سیدجوادی اختالف داشتند یعنی طرفدار والیت فقیه بودند ولی نه
والیت مطلقه.
آقای کاظم کردوانی ،در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد شما با احمد
صدر حاج سیدجوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۶۳۱۱همکاری
داشتید .چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی ،احمد صدر حاج سیدجوادی را به عنوان چهرهای فراحزبی
به ریاست این کمیته برگزینند؟
کاظم کردوانی :من پیش از هر چیز باید فوت ایشان را به خانواده محترم ایشان ،به برادر گرانقدرشان و دوست
عزیزمان آقای دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی و کلیه آزادیخواهان و مبارزان طرفدار استقالل و آزادی ایران
تسلیت بگویم و همیشه یادشان برای ماها که ایشان را میشناختیم حتما زنده خواهد ماند و در تاریخ ما هم نام
ایشان به خوبی یاد خواهد شد.
کمیتهای که ما در پایان قتلهای زنجیرهای درست کردیم در ایران که شما به آن اشاره فرمودید که من این بخت
را داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در این کمیته همکاری میکردیم باید دید در چه موقعیتی این
اصال به وجود آمد و در یک وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم .در زمان قتلهای زنجیرهای بعد از به قتل رساندن
زنده یادها فروهرها (داریوش و پروانه) و بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان ،در آن وضعیت
خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر حاج سید جوادی قدم پیش گذاشتند و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما
یک کمیتهای تشکیل دهیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای.
در این کمیته عالوه بر خانوادههای فروهرها ،پوینده و مختاری ،دو تا از وکالی کسانی که به قتل رسیده بودند
شرکت داشتند و آقای صدر حاج سیدجوادی بودند و آقای مهندس معینفر بودند ،آقای شاه حسینی بودند ،بنده
بودم ،آقای زرافشان بود ،آقای رییس دانا بود ،آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر میکنم.
به هر جهت در آن وضعیت برای نخستین بار بود که بعد از انقالب اصوال چنین ترکیبی تشکیل میشد .در آن
دوران بسیار کار شجاعانهای بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم با وضعیتی که در جامعه ایران
حاکم بود .یکی این بود.
در تمام این دو سال و خوردهای که بنده بخت این را داشتم که با ایشان در این کمیته بودیم یکی از مهمترین
خصوصیاتی که در وجود ایشان بود یک) احساس اینکه باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته باید مبارزه
کرد و کوشش کرد ،بسیار برجسته بود و دوم) جنبه مداراجویی ایشان.
شاهد بودم که برخی اوقات گرایشهایی در این کمیته وجود داشت .حتی بعضی وقتها حرفهای درستی هم به
ایشان زده نمیشد .منتها مطلقا ایشان به روی خودشان نمیآوردند .بسیار صبور بودند .بسیار اهل مدارا بودند و با
یک نوع اشرافیت اخالقی به ماجرا نگاه میکردند .من فکر میکنم نامهای که ایشان در سال گذشته نوشتند و
عذرخواهی کردند از مردم ایران که آن هم باز شجاعت ایشان را نشان میدهد ،این جمله ایشان به نظر من بسیار
مهم است «اگر ما پس از پیروزی انقالب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه
گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد
سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کم هزینه صورت نمیپذیرفت».
به این صورت بود که آقای صدر که بیشتر در ارتباط با خانوادههای مذهبی و روحانیون بود از این طریق کمک
میکرد به رفع حصر و تبعید این آقایان و در چند مورد هم کارهای وکالتی را با هم انجام میدادیم .به همین
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صورت هم رابطه ما بود .البته غیر از این در ارتباط با خانوادههای زندانیان سیاسی به ویژه پس از دهه پنجاه.
خانوادههای آنها دایم با آقای صدر در تماس بودند .و چون آقای صدر میدانست من هم به صورتی با سازمانهای
بینالمللی حقوق بشر در اربتاط هستم به این صورت هم ما با هم ارتباط داشتیم تا در سال  ۶۳۱۱که ما جمعیت
دفاع از آزادی و حقوق بشر را تاسیس کردیم و آقای صدر هم از پایهگذاران جمعیت بود و بعد هم هر دوی ما به
عضویت هیات اجرایی جمعیت درآمدیم .در این چارچوب بود که همچنان به دنبال پرونده بازداشت شدهها و
زندانیان سیاسی بود و به همین روال بود تا انقالب ایران ،انقالب اسالمی در بهمن سال .۱۱
آقای احمد منتظری ،اشاره شد به نام پدرتان حسینعلی منتظری در دوران قبل از انقالب .چه خاطراتی دارید از
تالشهای حقوقی احمد صدر حاج سیدجوادی در مقام وکیل متهمان و محکومان سیاسی و همچنین تالشهای
سیاسی او؟
احمد منتظری :در کتاب دیدگاههای ایشان من دیدم که به مناسبتی آیتاهلل منتظری نوشتهاند در مورد آقای حاج
سیدجوادی ،که همه عمر خویش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است و من ندیدهام ایشان این تعبیر را
در مورد شخص دیگری به کار ببرند .صحبتهایی که من میشنیدم در مورد خدمات آقای حاج سید جوادی به
انقالب و مخصوصا قانون اساسی ،از یک نظر واقعا تاسف خوردم که این قانون اساسی االن فقط اسمی از آن مانده و
عمل نمیشود.
این نتیجه زحمات یک ملت و این همه خسارت به ملت خورده و انقالب کردهاند و قانون اساسی نوشته شده و
رفراندم شده ولی االن عمال نیست .من حدود دو سال قبل در مالقاتی که با آیتاهلل مومن عضو فقهای شورای
نگهبان داشتم ایشان صریحا فرمودند که دوستان ما میگویند که این قانون اساسی فقط یک اصل دارد و آن هم
اصل چهار است که میگوید باید همه قوانین اسالمی باشد و این اصل بر عموم و اطالق همه قوانین حتی قانون
اساسی حاکم است و اسالم هم یعنی والیت مطلقه فقیه .من نمیخواهم که خدای ناکرده باعث تضعیف نظام شوم،
فقط میخواهم یک آینه شفافی باشد ،گفته شود و اشکاالت گفته شود و اصالح شود.
همانطور که آقای حاج سیدجوادی این کار را میکردند و متاسفانه برخوردی با ایشان کردند و سنگ کسی بود که
از اول انقالب گذاشته شده بود و میبینیم که آقای دکتر حاج سیدجوادی را نگذاشتند برایش مراسمی و توجیه
این هست که از مساله امنیتی هست .یعنی مردم چون میآیند اقبال میکنند جوانها مخصوصا اقدام میکنند اگر
مجلسی در حسینیه ارشاد بود و چون ایشان را آمدند قلمداد کردند که ضد نظام هست خود به خود احترام به
ایشان را هم یک کار امنیتی و ضد نظام حساب میکنند .با اینکه این جور نیست و ایشان یک منتقد دلسوز و
خیرخواه بود که متاسفانه قدرش دانسته نشد.
شما مطلعید که نظر ایشان در مورد پیشنویس قانون اساسی فرق داشت با نظر آقای منتظری.
نقطه اختالف سر والیت فقیه هست که آیتاهلل منتظری و آیتاهلل بهشتی و بسیاری فقهای دیگر که در آن مجلس
بودند ،عنایت داشتند که این باشد .البته نه والیت مطلقه .مطلقه در سال  ۶۳۱۲اضافه شد .والیت فقیه که آیتاهلل
منتظری و دوستانش میگفتند با والیت مطلقه تفاوت زیادی دارد و یک مساله زمینی بود و یک بیعت دوطرفه
بین ملت و فقیه بود نه اینکه یک مساله آسمانی و نقد از باال و به قول امروزیها کست کنند که چه کسی ولی
فقیه بوده و ما کست میکنیم که ایشان از طرف خدا منصوب است و باید اطاعت کرد.
چنین والیتی را آیتاهلل منتظری از اول قبول نداشتند و به همین دلیل هم در بازنگری قانون اساسی در سال
 ۶۳۱۲رای ندادند و اعالم کردند به این دلیل است چون مطلقه اضافه شده .تعبیر ایشان این بود که حتی پیغمبر
اکرم هم والیت مطلقه نداشتند .در محدوده احکام اسالم والیت داشتند .حتی پیغمبر اکرم .چه برسد به یک فقیه.
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و آیتاهلل منتظری در مورد والیت فقیه با آقای سیدجوادی اختالف داشتند یعنی طرفدار والیت فقیه بودند ولی نه
والیت مطلقه.
آقای کاظم کردوانی ،در مقام عضو کانون نویسندگان ایران در نیمه دوم دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد شما با احمد
صدر حاج سیدجوادی در کمیته دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیرهای پاییز  ۶۳۱۱همکاری
داشتید .چه چیزی باعث شد که اعضای این نهاد مدنی ،احمد صدر حاج سیدجوادی را به عنوان چهرهای فراحزبی
به ریاست این کمیته برگزینند؟
کاظم کردوانی :من پیش از هر چیز باید فوت ایشان را به خانواده محترم ایشان ،به برادر گرانقدرشان و دوست
عزیزمان آقای دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی و کلیه آزادیخواهان و مبارزان طرفدار استقالل و آزادی ایران
تسلیت بگویم و همیشه یادشان برای ماها که ایشان را میشناختیم حتما زنده خواهد ماند و در تاریخ ما هم نام
ایشان به خوبی یاد خواهد شد.
کمیتهای که ما در پایان قتلهای زنجیرهای درست کردیم در ایران که شما به آن اشاره فرمودید که من این بخت
را داشتم که چیزی بیش از دو سال با آقای صدر در این کمیته همکاری میکردیم باید دید در چه موقعیتی این
اصال به وجود آمد و در یک وضعیت بسیار مشکلی قرار داشتیم .در زمان قتلهای زنجیرهای بعد از به قتل رساندن
زنده یادها فروهرها (داریوش و پروانه) و بعد محمد مختاری و جعفر پوینده از کانون نویسندگان ،در آن وضعیت
خطیری که ما قرار داشتیم آقای صدر حاج سید جوادی قدم پیش گذاشتند و با این پیشنهاد موافقت کردند که ما
یک کمیتهای تشکیل دهیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای.
در این کمیته عالوه بر خانوادههای فروهرها ،پوینده و مختاری ،دو تا از وکالی کسانی که به قتل رسیده بودند
شرکت داشتند و آقای صدر حاج سیدجوادی بودند و آقای مهندس معینفر بودند ،آقای شاه حسینی بودند ،بنده
بودم ،آقای زرافشان بود ،آقای رییس دانا بود ،آقای مهندس گلسرخی بود از حزب ملت ایران فکر میکنم.
به هر جهت در آن وضعیت برای نخستین بار بود که بعد از انقالب اصوال چنین ترکیبی تشکیل میشد .در آن
دوران بسیار کار شجاعانهای بود پذیرفتن چنین ترکیبی با موقعیتی که ماها داشتیم با وضعیتی که در جامعه ایران
حاکم بود .یکی این بود.
در تمام این دو سال و خوردهای که بنده بخت این را داشتم که با ایشان در این کمیته بودیم یکی از مهمترین
خصوصیاتی که در وجود ایشان بود یک) احساس اینکه باید احقاق حق کرد و برای حق از دست رفته باید مبارزه
کرد و کوشش کرد ،بسیار برجسته بود و دوم) جنبه مداراجویی ایشان.
شاهد بودم که برخی اوقات گرایشهایی در این کمیته وجود داشت .حتی بعضی وقتها حرفهای درستی هم به
ایشان زده نمیشد .منتها مطلقا ایشان به روی خودشان نمیآوردند .بسیار صبور بودند .بسیار اهل مدارا بودند و با
یک نوع اشرافیت اخالقی به ماجرا نگاه میکردند .من فکر میکنم نامهای که ایشان در سال گذشته نوشتند و
عذرخواهی کردند از مردم ایران که آن هم باز شجاعت ایشان را نشان میدهد ،این جمله ایشان به نظر من بسیار
مهم است «اگر ما پس از پیروزی انقالب همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم استبداد را نشانه
گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد
سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کم هزینه صورت نمیپذیرفت».
خود این نظر که ایشان سال قبل در این نامه اعالم فرمودند چیز خلقالساعهای نبوده .شرکت ایشان در این کمیته
و پایداریشان در این کمیته و همراهیشان در این کمیته خود این نشان میداد که ایشان از سالها قبل به این نظر
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رسیده است که سال قبل رسما اعالم کرد .ما به علت تمام خصوصیات ویژهای که داشت به اتفاق آرا آقای صدر را
به عنوان دبیر شورای خودمان پذیرفتیم و از این جهت بسیار خوشحالیم که در کنار ایشان بودیم.
آقای الهیجی ،آقای صدر حاج سیدجوادی در دوران انقالب در دولت موقت وزیر کشور هم بودند و در طرحریزی
پیشنویس قانون اساسی شما با او همکاری داشتید .زیر و بم کوششهای این دوره ایشان چه بود؟
قانون اساسی پیش از ورود آقای خمینی به ایران و انقالب مطرح بود .در پاریس بعد از اینکه آقای خمینی آمدند
آقای حسن حبیبی که از دوستان دوره دانشکده حقوق من بود و در جبهه ملی هم با هم فعالیت داشتیم با من در
تماس بود و میگفت او دارد یادادشتهایی میکند.
در تهران هم با وجود اینکه دوران سختی بود به ویژه در دولت نظامی ازهاری یک جلسهای در خانه آقای صدر
حاج سیدجوادی داشتیم تا وقتی که آقای خمینی به ایران آمد و جزو همراهان ایشان آقای حبیبی بود .همان روز
ورود حبیبی دستنوشتههای خودش را به من داد ،حاشیهها و اظهار نظرهایی کردم .تا پیش از  ۹۹بهمن آقای
صدر با من تماس گرفتند و گفتند که از طرف شورای انقالب به ایشان ماموریت داده شده که راجع به طرح قانون
اساسی با یک هیاتی کار کنند و بعد به پیشنهاد من آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر لنگرودی که هر دو از
اساتید دانشکده حقوق بودند دعوت شدند و اولین جلسه باز قبل از  ۹۹بهمن به معرفی آقای ناصر میناچی در آن
جلسه ما حضور داشتیم.
آقای صدر با آقای فتحاهلل بنیصدر آمدند و خب آقای صدر گفتند با توجه به اینکه ایشان وزارت کشور را پذیرفته
بود و آقای بنیصدر هم در غیاب آقای مبشری که همچنان در پاریس بود متصدی معاونت وزارت دادگستری بود
دیگر نمیتوانند در جلسات ما حضور داشته باشند و خواستند که ما کارمان را شروع کنیم و این کار آغاز شد.
میناچی یکی دو جلسه بود و او هم پس از انقالب به عنوان وزیر ارشاد تعیین شد و بنابراین کار را ما چهار نفری
ادامه دادیم و طرح را آماده کردیم و این طرح رفت به دولت و آن قسمتی که زیر نظر آقای دکتر یداهلل سحابی بود
به عنوان طرحهای انقالب .یکی دو جلسه هم من و ناصر کاتوزیان را دعوت کردند چون حبیبی دیگر در ایران
نبود .بعدهم به شورای انقالب رفت .البته در شورای انقالب یک تغییراتی در آن طرح دادند.
مثال در یکی از مواد ما گفته بودیم جمهوری اسالمی نظامی است بر مبنای دموکراسی ،کلمه دموکراسی را
برداشتند .شورای انقالب تصویبش کرد .شورای انقالبی که منصوب آقای خمینی بود .و خود آقای خمینی هم آن
را پذیرفت .هرگز اصل والیت فقیه نبود .ساختارش ساختار هر قانون اساسی دموکراتیک دیگر بود .یعنی مجلس
شورای ملی بود .دولت با ریاست رییس جمهور که توسط مردم انتخاب میشد و قوه قضاییه مستقل.
بعد این رفت مجلس خبرگان و همان مسایلی که در هر حال وقت اجازه نمیدهد که من به تفصیل بگویم .یعنی
آن طرحی که آقای صدر به عنوان نماینده شورای انقالب از ما خواسته بود و بعد به شورای انقالب رفت که در آن
شورا فکر میکنم دیگر آقای صدر عضویت نداشت چون آقای صدر وارد دولت شده بود .ولی در آن شورای انقالب
تصویب شد با آن چیزی که از توی خبرگان درآمد به تمام معنا تفاوت داشت به خاطر همین هم بود که میدانید
نهضت آزادی و شخص آقای مهندس بازرگان و دیگران بارها و بارها گفتند که با قانون اساسی که در آن والیت
فقیه باشد موافقتی ندارند و خب جزای این صراحت لهجه را هم دادند و میدانید که بیشترشان متاسفانه مورد
خشم و غضب حکومت قرار گرفتند تا حدی که االن هم حتی برای خانواده مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی
اجازه برگزاری مجلس سوگواری هم نمیدهند.
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آقای علیجانی ،در دوران آغاز انقالب احمد صدر حاج سیدجوادی هدف انتقاد گرایشهایی بودند که امثال صدر
حاج سیدجوادی را «لیبرال» میدانستند و هم بعد هدف حمله گرایش غالب در حاکمیت قرار گرفتند .برآیند نگاه
نقادانه به فعالیت احمد صدر حاج سیدجوادی چگونه است اکنون؟
شاید به این سئوال در این فرصت اندک نشود پرداخت .ولی ما گاهی اوقات گفتهها و نظرات افراد را در نظر
میگیریم و گاهی اوقات رفتار و عملشان را .در رابطه با آقای صدر و بسیاری از دوستانشان ما این تطابق را
میبینیم .یعنی آقای صدر از ابتدا از حقوق انسانها دفاع میکرد .حاال ممکن است در برداشتش از برخی
پدیدههای تاریخی اجتماعی به خطا رفته باشد .من اشاره کنم به همین عذرخواهی که ایشان در آخر عمرش کرد.
فکر میکنم جمالت آن عذرخواهی درسی برای همه روشنفکران باشد .ایشان آنجا میگوید من از انقالب کردن و
همکاری و مبارزه هیچگاه انتقاد نمیکنم .حتی همکاری با روحانیون و یا رفتن توی قدرت بلکه از اینکه ما قصور و
کوتاهی و ناتوانی داشتیم برای اینکه جلوی این انحراف را بگیریم .بعد پایینترانتقاد میکند از اینکه ما به
پایگاههای این بخش سنتی بیتوجه بودیم و بعد بازهم به روشنفکران کهای کاش ما شانه به شانه هم میایستادیم
و مساله اصلی را نشانه میگرفتیم و به استبداد دینی نمیافتادیم.
آقای صدر به نظر من با یک شجاعت اخالقی میگوید و با یک تسامح و بزرگواری هم این را میگوید .این یک نوع
عذرخواهی از طرف همه است .اما آیا منتقدین آقای صدر بیشتر مصداق این انتقادات نیستند؟ یعنی آقای صدر و
برخی از دوستانشان به هر حال تسامح و مخرج مشترک گرفتن را به جای مرزبندی مالک قرار دادند .آیا قاطعیت،
تندروی ،خشونت و همینطور لیبرال خواندن کسانی که به هر حال به آزادی و دموکراسی معتقد بودند در
عقیدهشان و در رفتارشان به طور نسبی این را بیشتر از بقیه رعایت میکردند آقای خود همین نمیتواند مصداق
این انتقاد باشد؟
من فکر میکنم که در مراحل انتهایی عمر آقای صدر این نکات نکات برجستهای است .نکاتی مثل همین
معذرتخواهیشان ،پیگیری قتلهای زنجیرهای ،نامهنگاریهای شجاعانهای که داشتند .هرچند این نامه نگاریها
شاید به لحاظ تاریخی در یک نگاه کالن یک مقدار تلخ باشد .اخوی ایشان آقای علیاصغر صدر حاج سید جوادی
شاید بیست سال پیش مشابه این نامهها را برای شاه مینوشت .آیا تاریخ ما درجا نمیزند که بعد از سی سال برادر
دیگر این بار در حکومت جدیدی که میخواست روابط و مناسبات جدیدی را جایگزین کند به نقطهای برسد که
هیچ نوع تالش و فعالیتی جز نامهنگاری به مرکز اقتدار برایش راهی نمانده باشد؟
من فکر میکنم باید روشنفکران و فعاالن سیاسی ببینند که چرا ما بعد سی سال از منظر سیاسی و از منظر
تحلیل ساخت قدرت این درجا زدن را آیا نباید ریشه یابی کنیم؟ بهتر نیست که به جای متهم کردن دیگران به
نقد خود هم بپردازیم و ببینیم که خود ما هم چقدر فهم داشتیم؟
این شجاعت اخالقی آقای صدر نشان میدهد که راه برون رفت از این بن بست همین است .یعنی برگشتن و
ارزیابی کردن .این تسامحی که آقای کردوانی اشاره کردند ،بلندنظری و مداراگری نیاز تاریخی ماست .تا نتوانیم به
این خصایص و این ویژگیها دست پیدا کنیم در به روی همین پاشنه خواهد چرخید .درجا زدن تکرار خواهد شد.
پرونده آقای صدر بعد از حدود یک قرن بسته شده .حاال آقای صدر در مقابل ماست .وجدان تاریخی ما به ایشان
نمره قبولی میدهد .امیدواریم که ما هم بتوانیم الهاماتی بگیریم و بر آن بیافزاییم و بر این انباشت اضافه کنیم و
ادامه دهیم شاید روزی به دموکراسی برسیم.
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آقای منتظری ،یازده سال پیش وقتی یداهلل سحابی یکی از بنیانگذاران نهضت آزادی که همان تشکلی است که
احمد صدر حاج سیدجوادی را هم در کنار بنیانگذارانش داشت ،درگذشت ،رهبر جمهوری اسالمی ایران پیام
تسلیتی فرستاد .اما این بار پیام تسلیتی برای درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی که وکیل رهبر جمهوری
اسالمی ایران هم بود در دوران قبل از انقالب فرستاده نشد .این تفاوت برخورد چگونه قابل توضیح است؟
باید از خودشان سئوال شود .ولی تحریکاتی که در خود نظام علیه نهضت آزادی صورت میگیرد فکر میکنم موثر
بوده .یعنی جو جوری شده که خود ایشان هم مصالح آن جو را رعایت میکند .یعنی در سالهای اخیر تبلیغات
زیادی علیه نهضت آزادی شده .با اینکه این نهضت از نظر سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی از نهضت آقای خمینی
دو سال جلوتر است .یعنی تاسیس رسمی نهضت آزادی  ۶۳۳۳هست با اینکه مبارزات آقای خمینی و یارانش از
سال  ۳۹شروع شد.
این سابقه باید لحاظ میشد و اقدامات علیه این کسانی که هم ملیاند وهم مذهبی و آن زمانی که حالت دین
گریزی بود بین دانشجویان و ملیت را با مذهب در تضاد میدیدند اینها آمدند آشتی دادند ملیت را با مذهب که
جوانها بمانند در مذهب و هم ملی باشند و هم مذهبی .چنین خدمات بزرگی کردند ولی قدرشناسی نمیشود.
امیدواریم که این کاری که با این گروه کردند و با آقای حاج سیدجوادی ،در مورد دیگران فرصت را از دست
ندهند .یعنی کسانی هستند و منتقد هستند و خیرخواه هستند و االن به جرم اظهار نظر و به جرم خیرخواهی در
زندان و حصر به سر میبرند.
این نظام این فرصت را از دست ندهد و آنها را آزاد کند و از آنها عذرخواهی کند و آن حقوقی که از آنها ضایع
شده به آنها برگرداند .نظامی که ادعای اسالمی بودن دارد و ادعای جمهوری بودن دارد کارهای شایسته خودش
انجام دهد .امیدوارم.
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او چشم و چراغ ما بود
پویان فخرایی :برای کسی که قریب به سه دهه ازعمرش گذشته باشد ،یک دهه آن ٬یک سوم عمر و زندگیش
محسوب میشود .علی الخصوص اگر این دهه ٬آخرین دهه ازعمر باشد ،غالب تجارب اجتماعی مستقل آدمی را در
بر دارد .دیدار دکتر سیداحمد صدرحاج سیدجوادی در ابتدای دهه سوم زندگی ام ٬یکی از تاثیرگذارترین٬
ارزشمندترین و ماندگارترین این تجارب را رقم زد .بیش از یک دهه پیش بود که در آذر ماه سال  ۶۳۲۳برای
اولین بار مرد سالخوردهای را دیدم که پیش از آن تنها نامی از او شنیده بودم .دکتر صدرحاج سیدجوادی ،که
زندانی شدن او در فروردین همان سال به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی آن هم در سن  ۲۳سالگی بسیار
جنجالی شده بود ،به مراسم عروسی نوه مرحوم طالقانی آمده بود و همین اتفاق ،اولین نوبت دیدار من با ایشان را
موجب شد.
کمتر از یک ماه بعد با دو تن دیگر از دوستانم به عنوان هواداران نهضت آزادی در دفتر دایره المعارف تشیع به
دیدار او رفتیم که مسئولیت کارهای نهضت آزادی درزمان اسارت اعضا و در سفر بودن دبیر کل و کهولت سن
دکتر یداهلل سحابی بر عهده ایشان بود .اما مجال سخن به خاطر حضور سر زده یکی از دوستان بسیار کوتاه شد.
چند روز پس از آن دیدار در روزنامهها خواندم که مراسم دومین سالگرد درگذشت دکتر علی اردالن ،وزیر اقتصاد و
دارایی در کابینه مهندس مهدی بازرگان و یکی از رهبران جبهه ملی در منزل آن مرحوم برگزار میشود .من که
در آن روزگار به خاطر صغر سن حتی اجازه داشتن گواهی نامه رانندگی هم نداشتم ،با وسایل نقلیه عمومی
رهسپار مراسم شدم و از جایی به بعد سرگردان پیدا کردن محل خانه بودم ،که ناگهان صدای بوق ماشینی توجهم
را جلب کرد .آقای صدر پرسیدند منزل آقای اردالن میروید؟ گفتم بله .گفتند سوار شوید و با ایشان رهسپار منزل
مرحوم دکتر اردالن شدیم.
برخورد آقای صدر با یک هوادار جوان ۶۲ـ ۶۱ساله آنچنان مرا مجذوب کرد که به مؤانستی بدل شد که تا آخرین
روز عمرم بدان خواهم بالید .اگر قلم ضعیف و ذهن فراموشکار صاحب قلم یاری دهد ،این نوشتار تالش دارد از
رهگذر این آشنایی  ۶۹ساله ٬گوشهای از شخصیت او را به مخاطبان جوانی که در روزهای اخیر ،شاهد سیل اخبار
و پیامها و اعالمیههای تسلیت فوت ایشان بودند ،معرفی کند .شاید این یادداشت کمکی باشد تا کسانی که او را از
نزدیک درک نکردهاند ،الگویی مناسب از او بیابند که در روزگار حاضر بسیار نادر و کمیاب است.

زندگی سیاسی و احواالت شخصی
دکترسید احمد صدرحاج سیدجوادی ،مردی است که قریب یک قرن ،زندگی پر باری داشت؛ اعم از تشکیل یک
خانواده موفق ،طی کردن مدارج باالی تحصیلی و شغلی و یک عمر مبارزه شرافتمندانه برای تحقق آرمان حاکمیت
ملت .او که متولد سوم خرداد  ۶۹۲۱شمسی درقزوین بود ٬در اعوان جوانی رهسپار تهران شد و مقطع متوسطه را
در این شهر به اتمام رساند .او دروس حوزوی خوانده بود و با تسلط به زبانهای عربی و فرانسه به راحتی وارد
دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و دو لیسانس حقوق قضایی و حقوق سیاسی گرفت و دکترای علوم سیاسی
خود را نیز از فرانسه اخذ کرد .خدمت سربازی را همزمان با سقوط رضا شاه پهلوی از سلطنت گذراند و به دستگاه
قضا وارد شد و در سال  ۶۳۳۳به دادستانی تهران رسید و به پرونده فساد نزدیکترین افراد به دربار رسیدگی کرد.
بعد از این دوره به اجبار بازنشسته شد و پروانه وکالت اخذ کرد.
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او در  ۳۳سالگی ( )۶۳۹۱با دخترعموی مادرش وصلت عاشقانهای کرد که حاصل آن شش فرزند است .همسرش
قریب به  ۳۳سال زودتر از او بر اثر بیماری زندگی را وداع میکند .دکتر صدر رباعی زیر را در وفای عشق خود به
همسرش سروده ٬و در  ۲۳سالگی آن را برای گزارشگر روزنامه هم میهن میخواند:
گفتند که عشق میرود از یادت /شادی زمانه میکند دلشادت
رفتی و نرفت عشقت از یاد مرا /شیرین منی که سوختی فرهادت
در سیاست هم او از یک فعال سیاسی عادی وارد کارزار با حکومتی شد که دولت ملی دکتر محمد مصدق را با
کمک دول خارجی سرنگون کرده بود و لذا به نهضت مقاومت ملی پیوست .خانهاش محل رفت و آمد و جلسات
مبارزین بود و در سال  ۶۳۳۳از موسسان نهضت آزادی شد .از همان دهه  ۳۳مشاور و حامی نیروهای جوان
نهضت آزادی بود.
او در دهه  ۱۳یکی از پر تالطمترین فرازهای عمرش را سر کرد و از بنیانگذاران انجمن دفاع از حقوق بشر و وکیل
مبارزین با حکومت شاه شد .در سال  ۶۳۱۱به عضویت شورای انقالب درآمد ،در نوشتن پیش نویس قانون اساسی
نقش برجستهای داشت و نخستین وزیر کشوردولت موقت برآمده از انقالب شد .امنیت کشور را بعد ازانقالب تامین
کرد ،رفراندوم تغییر رژیم و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کرد و به وزارت دادگستری رفت .در
سال  ۱۲به نمایندگی مردم قزوین در مجلس شورای ملی (اسالمی) انتخاب شد.
بعد از اتمام دوره نمایندگی مجلس ٬در نهضت آزادی به مبارزات خود ادامه داد و از سال  ۶۳۱۳تا سال ۶۳۲۳
سرپرست دایره المعارف تشیع بود .دکترصدرحاج سیدجوادی بعد از جنایتهای هولناک آذر  ۶۳۱۱ریاست کمیته
دفاع از حقوق بازماندگان قربانیان قتلهای زنجیره ای را بر عهده داشت و پرونده قتل دگراندیشان را دنبال کرد .او
در سالهای  ۶۳۱۳و  ۶۳۲۳بازداشت شد و در نوبت اول به طور وحشیانهای شکنجه شد و در نوبت دوم در محکمه
دادگاه انقالب با حکم شالق و جریمه نقدی در  ۲۳سالگی بدرقه شد .دادگاهی که آن را غیر قانونی دانست و از
خود دفاعی نکرد و به حکم آن نیز خود اعتراضی نکرد .او تا آخرین روز عمر خود از مبارزه و امر به معروف حاکمان
دست نکشید و چراغ عمرش در  ۶۶فروردین  ۶۳۲۹خاموش شد.

منش ،اخالق و ایمان
اخالق صدرحاج سیدجوادی از او الگویی ساخته است که میتواند سر مشق بسیاری از تشنگان منش انسانی باشد.
او به نسلی تعلق داشت که اخالق و رفتار بسیاری از آنان برای نسلهای بعدی الگویی از اخالقی زیستن است و
سیاست ورزی ٬فرعی از اخالق مداری آنها محسوب میشود .بسیاری از این نسل نه کار اصلی اشان سیاست بود و
نه سودای قدرت داشتند و تنها بر اساس احساس وظیفه ی دینی و ملی ،برای حل مشکالتی که حکومتهای
خودکامه به وجود آوردند ،وارد کارزار و مبارزه شدند و در این مسیر از جاده انصاف و اعتدال خارج نشدند و برای
ساختن دست به تخریب نزدند .همین خصوصیات در سیاست ورزی ،بیش از آنکه از آنها یک سیاستمدار بسازد،
آنها را به یک مصلح و الگوی اخالقی بدل میکرد.
متواضع و خاکی بودن ،رعایت ادب و متانت ٬حفظ حرمتها و رعایت احترام همگان ٬اهل قرار و بر سر پیمان
بودن ،اعتدال ،عمل گرایی ،انتقاد پذیری ٬دوری از هیاهو ٬جنجال و خودنمایی ٬شجاعت و صراحت ٬و درد مردم
داشتن از خصوصیات بارز شخصیتی صدرحاج سیدجوادی بود .این خصوصیات مشابه آن چیزی بود که نزدیکان و
دوستان مهندس بازرگان از او نقل کرده بودند و بسیاری از آنها را در دکتر یداهلل سحابی دیده بودم.
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صدرحاج سیدجوادی درد جامعه را حس میکرد و از رنج مردم رنج میکشید .در سال پایانی عمر ٬چند تن از
دوستان و آشنایان سابق که به دیدارش رفته بودند برای نگارنده نقل کردند ،تا چشمش به دوستان قدیمی افتاد از
رنج به گریه افتاد که چرا مملکت به این روز افتاده است .بارها وقتی خدمت ایشان رسیدم ،او از فقر مردم روایتها
میگفت و از طرفی دیگر دل نگران فروپاشی اخالقی جامعه بود .در آخرین روزهای حیات در نوروز  ۶۳۲۹به
میهمانهایش یادآوری کرده بود که زمانی وکالت رهبر فعلی جمهوری اسالمی را بر عهده داشته است ،اما از او
حق الوکاله نگرفته است .حاال در نامهای حق خود را طلب کرده و خواسته است زندانیان سیاسی را عوض حق
الوکالهاش آزاد کنند.
صدرحاج سیدجوادی پس از انتخابات سال  ۶۳۲۲شجاعانه و با صراحت لهجه به صدور نامهها و بیانیههایی دست
زد و تهدیدهای نیروهای امنیتی مبنی بر بازداشت فرزندان و نوههای او ،یا انتقال او به مکان نامعلوم ،او را ساکت
نکرد .همین نامهها منجر به صدور حکم ممنوع الخروجی او در سال  ۶۳۲۶شد.
اگرچه بسیار انگشت شمارند کسانی که در سابقه هفت دهه فعالیت مداوم سیاسی به پای او برسند ،اما او نه این
سابقه را به رخ کسی میکشید ،و نه با آن فخر فروشی میکرد .مدیر داخلی دایره المعارف تشیع ،مرحوم خانم
فهیمه محبی ،روزی برای نگارنده تعریف کرد که کمتر کسی را مثل آقای صدرحاج سیدجوادی دیده که در جریان
انقالب به جای اینکه اموالش زیاد شود ،کم شده است و از خانه ویالیی به یک آپارتمان ساده نقل مکان کرده
باشد .او ماجرای بازداشت و شکنجه وحشیانه خود در دهه  ۱۳را وسیله خودنمایی و مظلوم نمایی نکرد و لب به
روایت آن نگشود .نگارنده تنها زمانی به اصل ماجرا پی برد که دکتر ابراهیم یزدی در بازگویی فشارها به نهضت
آزادی به آن پرداخته بود.
او خصایص شخصیتی ارزشمند دیگری داشت که بیش از آنکه جنبه عمومی پیدا کنند ،جنبه شخصی داشتند و در
برخوردهای چهره به چهره با او قابل درک و توصیف هستند.
دکترصدر حاج سیدجوادی همیشه شخصا به استقبال میهمانان خود میآمد و خود نیز آنها را بدرقه مینمود و این
امر را در مورد همگان رعایت میکرد .تا میهمان کامال از دید دور نمیشد ،درب خانه را نمیبست و به احترام بر
جای خود میایستاد .دو تن از دوستان که برای دیدارش به دایره المعارف تشیع رفته بودند ،تعریف کردند ایشان
پشت میز خود مشغول کار بودند و لباس آستین کوتاهی به تن داشتند .کارشان را که تمام کردند ،پیش از آنکه به
سمت میهمانان بیایند اول کت خود را پوشیدند تا احترام میهمان را کامل حفظ کرده باشند.
اگر از دست کسی عصبانی بود صدایش را باال نمیبرد ،اما اعتراض خود را بیان میکرد .برای مثال در سال ۶۳۲۱
آگهی مراسم بزرگداشت آیت اهلل طالقانی را در روزنامه خوانده بود و بدون اینکه بداند بانی آن مراسم موتلفه است،
به آنجا رفته بود .سخنران مراسم شیخ جعفر شجونی بود و به جفا به بازرگان ویارانش نسبتهایی داده بود .صدرحاج
سیدجوادی پس از پایان سخنرانی به طرف او رفته بود و به اعتراض گفته بود« :خجالت نمیکشی نسبت دروغ به
بازرگان میدهی؟» آقای شجونی هم در جواب با او برخورد تندی کرده بود .این ماجرا در روزنامههای همان روزگار
هم منتشر شد.
در خاطرهای دیگر ،روزی اقوام یکی از دوستان فوت کرده بود و دیگر دوستان از من خواستند به آقای صدر پس از
برگزاری مراسم ختم اطالع بدهم تا زحمت حضور در مجلس را به خود ندهد .من هم به همین منوال عمل کردم.
آقای صدر وقتی فهمیدند که دیرتر از مجلس ختم به ایشان خبر دادم با ناراحتی گفتند باید زودتر اطالع میدادید.
من هم در پاسخ جواب دادم ،صالحدید دوستان بود تا به زحمت نیفتید .این جواب جناب صدر را خوش نیامد اما
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گالیه خود را با آرامش همیشگی اینگونه بیان کردند «آقا جان شما اطالع میدادید ،بنده خود در مورد آن تصمیم
میگرفتم».
مورد دیگر این گونه برخورد آرام او را در سال  ۶۳۲۹شاهد بودم .ایشان خود از چند جوان برای شرکت در یک
گردهمایی ای دعوت کرده بودند .وقتی این جوانان به محل مراسم رسیدند ،از طرف یکی از مسئوالن برنامه به آنها
اعالم شد که در لیست میهمانان جای ندارند و توضیح آنها در مورد دعوت آقای صدرحاج سیدجوادی هم کارگر
نیفتاد .آنها هم بیرون محل آن جلسه منتظر ایستادند و وقتی آقای صدر رسید ،ماوقع را به ایشان اطالع دادند و
قصد ترک مجموعه را کردند .ایشان گفتند صبر کنید من با شما برمی گردم .شخصی که اولین برخورد را با آنها
کرده بود و شاهد این صحنه بود ،به سرعت جلو میآید تا از ادامه ماجرا جلوگیری کند اما دکتر صدر با حفظ
آرامش به آن شخص اعتراض کرد و قصد ترک مجموعه را کرد .مسئوالن دیگر مراسم تا متوجه ماجرا شدند ،به
پادرمیانی برخواستند و در نهایت با دلجویی از دکتر صدر و آن جمع جوان قائله ختم شد.
رنجش خاطرش از کسی باعث نمیشد که اشخاص را حذف کند و سعی میکرد در هر شخصی نکات مثبت
شخصیتی یا رفتاری بیابد و همان را مالک و معیار قرار دهد.
رفتارهایی از این دست ،در احمدصدحاج سیدجوادی کم نبود و همین رفتارها او را محبوب بسیاری از جوانان
کرده بود .او از جوانان ٬تمام قد حمایت میکرد ،به انتقادات آنها گوش فرا میداد و در پایان از آنها میخواست
برای نقصانهایی که بر شمردند راهکار ارائه دهند .در تفویض مسئولیتها به جوانان سعی در گشاده دستی داشت
و به جای نوچه پروری ،برای آنها شخصیت قائل میشد و در انتقال تجربیات خود به جوانان خست نمیورزید .به
سبب همین رفتارها ٬محبوبیت او نزد جوانان به حدی بود که در سال  ۶۳۲۹پیشنهاد کردیم هر هفته جلساتی با
حضور جوانان در خانه او برگزار شود و او با گشاده رویی میزبان آن جمع شد .او که پیش از این ٬با گفتار قاضی
پرونده خود در سال  ۶۳۲۳روبرو شده بود که« :ما نمیتوانیم بدنه و ریشه نهضت آزادی را قطع کنیم ،اما
شاخههای آن را قطع میکنیم تا این درخت بخشکد» ،سعی میکرد خونی جوان به رگهای دیرپاترین حزب ایرانی
و مسلمان تزریق کند .خود ایشان که در سال  ۶۳۲۹در حالی که مسنترین عضو حزب بودند ،معرف چند جوان
برای عضویت در حزب شدند که یکی از آن افراد ٬نگارنده این یادداشت است که در آن روزگار  ۹۳ساله بودم و با
پذیرفته شدن درخواست عضویتم ٬جوانترین عضو حزب در آن سال شدم.
از خصلتهای دیگر او ایمان خالص او به خداوند و دین اسالم بود .او مسلمانی معتقد و عامل به احکام بود و نماز و
روزهاش ترک نمیشد .در ایمان راسخ او به ذکرهمین نکته کفایت میکنم که روز آخر ماه رمضانی که او  ۲۲سال
داشت ،برای تبریک عید فطر به ایشان زنگ زدم و بعد از تبریک ،خدمتشان عرض کردم اگر مشکلی نیست و
برنامهای ندارید ،فردا برای نماز عید که در هنرستان کارآموز (زیر نظر انجمن اسالمی مهندسان) برگزار میشود،
شما را همراهی کنم .ایشان قبول نکردند و گفتند دو روز از  ۳۳روز را نتوانستم روزه بگیرم و نمیخواهم نماز
دیگران را خراب کنم .خودم به فرادی در خانه میخوانم.
اما با این سطح از ایمان و پایبندی به آداب شریعت ،حتی به فرزندان خود در اعتقادات اجباری نکرد و آنها را
برای انتخاب شیوه زندگی آزاد گذاشت.
آخرین دیدار
زمانی که در سال  ۲۱به منظور ادامه تحصیل قصد خروج از ایران را داشتم ،برای خداحافظی خدمت ایشان
رسیدم ،و به رسم یادگار به بنده دیوان حافظی هدیه دادند که در پیشانی آن یک رباعی با خط خود نگاشته بودند
و در ذیل آن نوشته بودند« ...که در تنهایی غربت با نالههای غریبانه حافظ دمساز باشد» .یک سال پس از آن هم
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برای آخرین بار توانستم به وطن مراجعت کنم و کتاب خاطرات «صدر انقالب» را مرحمت کردند .بعد از آن با
وقوع وقایع جنبش سبز ،امکان مراجعت به وطن دست نداد و تنها راه ارتباطی باقی مانده خط های تلفنی بود ،که
هرگاه غربت ،دلتنگی را از حد میگذراند ،با شنیدن صدای ایشان و با آرزوی دیدار دوباره شان آرام گیرم ،اما پیش
از آنکه دیدار میسر شود؛ آن «پیر» که به قول جالل آل احمد «چشم ما بود» را «بوی پیراهن گرفت» (سایه)؛ اما
چه باک که به قول حافظ «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق» .اما هر چه به خویش دلداری دهم بازهم
افسوس دیدار او برای آخرین بار همیشه با من خواهد بود و تنها میتوانم به این مصرع حافظ بسنده کنم « ...کای
دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت».

در حاشیه خاموشی احمد صدر حاج سیدجوادی« :عزلت و مرگ پس از حیاتی درخشان»-روزنامه اعتماد

صادق زیباکالم :مرحوم دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی که چند روز پیش از میان ما رفت از معدود باقی
ماندگان دولت موقت انقالب به شمار می آمد .رجلی متدین ،وطن پرست ،صالح و تحصیل کرده .کمابیش تمامی
همکاران دولت موقت به نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان چنین شخصیتهایی بودند .خود وی سمبل و
اسوه تقوا ،صداقت ،وطن پرستی و تدین بود .اما شاید یک ویژگی در میان آن نسل باشد که کمتر مورد توجه قرار
گرفته .ویژگی ای که اتفاقا با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی ایرانی که در آن انقالب اسالمی در سال
 ۶۳۱۱صورت گرفت ،بازرترین بود :آزادی خواهی و لیبرالیزم.
نسل مرحوم بازرگان و یاران وی از جمله مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی با تمام وجود به آزادی و ضروت آن
پایبند بودند .فی الواقع انگیزه اصلی آنان در مبارزه با رژیم محمدرضا پهلوی به واسطه حاکمت اختناق و استبداد
بود .به بیان دیگر ،خواسته اصلی آن نسل استقرار دموکراسی و آزادی در ایران بود .از نظر آنان آزادی و دموکراسی
یک مقوله پیچیده فلسفی ،معرفتی ،روشنفکری ،هستی شناسانه ،متافیزیک ،کالمی و امثالهم نبود .از نظر آنان
آزادی و دموکراسی به اشکال و روایت های مختلف تعریف و تاویل نمیشد .از نظر آنان آزادی و دموکراسی به
آزادی و دموکراسی اسالمی ،شرعی ،عرفی ،غربی ،شرقی ،مدرن ،سنتی و سایر مباحث و کلی گوییهای فلسفی و
عبارت پردازیهای ادیبانه تقلیل نمی یافت .از نظر آنان دموکراسی و آزادی یعنی مقولهای که صدر و ذیل آن،
حدود و ثقور آن کامال روشن است .آزادی یعنی آزادی بیان ،آزادی اندیشه ،آزادی مطبوعات ،آزادی اجتماعات،
آزادی احزاب و تشکلهای سیاسی ،آزادی فعالیتهای صنفی در دانشگاهها و محیطهای کارگری؛ و دموکراسی
یعنی :محدودیت قدرت ِ حکومت به قانون ،آمدن و رفتن حکومت ها به اراده آزادانه مردم در جریان یک انتخابات
آزاد ،پاسخگو بودن قدرت در قبال تصمیمات و سیاستهایش و باالخره و باالتر از همه حاکمیت قانون .اینها
خواسته های مهندس بازرگان و یارانش از جمله مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی بود .نکته بسیار مهم در
خصوص آنان این نبود که به دنبال این خواستهها بودند .نکته بنیادی تر آن بود که بعد از انقالب و رسیدن به
قدرت هم با همه وجود به این آرمانها وفادا ر و پایبند ماندند .آنان به خواسته آزادی و دموکراسی بعد از انقالب با
همان عزم و اراده و اعقتادی که سال ها در دوران پهلوی برای آن مبارزه کرده و زندان و محرومیت کشیده بودند
وفادار ماندند .بنابراین آزادی را نه با شعارهای عدالتخواهانه ،نه مبارزه با آمریکا ،نه با استکبار ستیزی ،نه با صدور
انقالب و نه هیچ یک از مسائل و پدیده های دیگری که بعد از انقالب مطرح شدند معاوضه ننمودند .به زعم آنان،
آزادی و دموکراسی اصلیترین و بنیادی ترین گوهره انقالب اسالمی بود و به آن صادقانه وفادار ماندند .حاصل آن
شد که مهندس بازرگان ب ه همراه یارانش هنوز سال نخست انقالب به انت ها نرسیده بود که از قدرت کنار زده
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شدند .فی الواقع آنان نه تنها از قدرت کنار زده شدند بلکه به تدریج به عنوان «لبیرال» ،آمریکایی»« ،سازشکار» و
نهایتا «ضدانقالب» به مواخذه و حتی محاکمه هم کشیده شدند و در بهترین حالت مابقی عمر را در کنج عزلت و
خانه نشینی سپری نمودند .احمد صدر حاج سیدجوادی که سالها برای زندانیان سیاسی کشور در دوران پهلوی
فعالیت کرده بود ،در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسالمی شریک بود ،وزیرکشور و عضو شورای انقالب بود در
خانه نشینی و جفا به زندگی درخشانش و پرافتخارش پایان داد.

«والیتفقیه در مخیله حاجسیدجوادی نمیگنجید»  -بیبیسی
احمد صدرحاج سیدجوادی ،که در قزوین تحصیالت مقدماتی فقهی کرده و دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه
تهران بود ،از دهه  ۹۳وارد نظام قضایی ایران شد.
عبدالکریم الهیجی ،حقوقدان و فعال حقوق بشر ،که سالها از نزدیک با آقای صدر حاجسیدجوادی همکاری کرده
بود ،به بیبیسی فارسی گفت پیش از  ۹۲مرداد و به ویژه در دولت دکتر محمد مصدق دادگستری مستقل بود و
قضات مستقل فرصت حضور در دستگاه قضایی را داشتند.
اما بعد از  ۹۲مرداد ،از سرگیری کار دادگاهها ی نظامی و همچنین تصویب قانون سازمان امنیت در سال ،۶۳۳۱
بخشی از صالحیت دادگستری گرفته شد و قضات محدود شدند.
دادستان تهران
آقای الهیجی میگوید این روند با نخستوزیری علی امینی دگرگون شد.
علی امینی در سال  ۶۳۳۳و به دنبال اعتصابهای گسترده معلمان به نخستوزیری رسیده و اصالحات ارضی ،کم
کردن هزینه زندگی و مبارزه با فساد از سیاستهایی بود که او تعقیب میکرد.
علی امینی ،نورالدین الموتی ،یکی از قضات عالی رتبه دوران رضاشاه و همچنین عضو سابق حزب توده را به وزارت
دادگستری گمارد .انتخابی که به گفته عبدالکریم الهیجی بسیار معنادار بود.
آقای الهیجی می گوید که خود الموتی هم دو انتخاب بسیار معنادار کرد :یکی انتخاب احمد صدر حاجسیدجوادی
به دادستانی تهران ،و دیگری انتخاب کلیکیحیی صادق وزیریبه دادستانی دیوان کیفر.
در همین دوره با برخی از چهرههای مشهور نزدیک به حکومت برخورد شد و از جمله سپهبد حاج علی کیا به
زندان افتاد.
اما با سقوط دولت امینی قاضی های مستقل از کاربرکنار شدند .آقای الهیجی میگوید در آن دوره با وجود اینکه
گرایشهای سیاسی کسانی چون آقای صدر حاجسیدجوادی روشن بود ،حکومت متعرض زندگی حرفهای آنان
نمیشد و کسانی چون او می توانستند با پیوستن به کانون وکال فعالیت خود را ادامه دهند.
وکیل مخالفان شاه
عبدالکریم الهیجی میگوید« :احمد صدر حاج سیدجوادی در کانون وکال رئیس کمیسیونی بود که برای زندانیانی
که خودشان توانایی نداشتند به رایگان وکیل تعیین میکردند .من در آن مقطع کارآموز بودم و همان جا با آقای
صدر آشنا شدم».
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در دهه پنجاه خورشیدی و با شکلگیری دو سازمان چریکی مسلح مخالف شاه ،یعنی چریکهای فدایی خلق و
مجاهدین خلق ،تمرکز دستگاه امنیتی بر این جریان ها بود و بسیاری از مخالفان شاه در همین رابطه در دادگاههای
نظامی محاکمه شدند.
وکالی مستقل اجازه حضور در این دادگاهها را نداشتند .اما عبدالکریم الهیجی میگوید بخشی از محاکمات بود
که وکالیی چون او به آنها راه داشتند.
به گفته او هر شهری کمیسیونی به عنوان امنیت اجتماعی داشت که میتوانست اشخاصی را که اخاللگر میخواند
به شهرهای دیگری تبعید کند .به گفته او این کمیسیون ها به ویژه از این احکام علیه وعاظ و روحانیون مخالف
حکومت استفاده میکردند.
تجدیدنظرخواهی از این احکام در دادگستری انجام میگرفت و وکالی مستقل میتوانستند از متهمان در آنها
دفاع کنند.
عبدالکریم الهیجی میگوید« :احمد صدر حاج سید جوادی ،منوچهر مسعودی که در سال  ۱۳اعدام شد ،و من در
این دادگاهها به رایگان از محکومین دفاع میکردیم و در مواردی می توانستیم تخفیف بگیریم و یا حتی حکم را
بشکنیم».
او میگوید وقتی در سال  ۶۳۱۱جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تاسیس شد ،فعالیتهای حمایتی از زندانیان
سیاسی و حقوق بشری گستردهتر و علنی شد.
به گفته او یکی از موارد برجسته این گونه پیگیریها در مورد آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر کنونی جمهوری اسالمی
و روحانی مخالف شاه انجام شده بود.
به واسطه همین پیگیریها آقای خامنهای در خرداد  ۶۳۱۱نامه ای نوشت و ضمن تشکر از کمک و پشتیبانی
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر به شرح مشکالت خود در ایرانشهر ،شهری در سیستان و بلوچستان که به آن
تبعید شده بود ،پرداخت.
پیشنویس قانون اساسی
آقای الهیجی میگوید پس از انقالب چهرههایی چون مهدی بازرگان و کلیکحسن نزیه به علت ورود به قدرت،
فعالیت خود در جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر را پایان بخشیدند .احمد صدرحاجسیدجوادی نیز چنین کرد و
تنها چند روز پس از انقالب به نمایندگی از شورای انقالب چند حقوقدان را برای نوشتن پیشنویس قانون اساسی
جدید دعوت کرد.
عبدالکریم الهیجی می گوید عالوه بر خود او ،کلیکحسن حبیبی نیز که در پاریس با احمد خمینی رابطه داشت و
طرح اولیهای برای قانون اساسی آماده کرده بود برای تهیه پیشنویس آن از طرف آقای صدرحاجسیدجوادی دعوت
شد.
پس از آن ناصر کاتوزیان و محمدجعفر جعفری لنگرودی ،دو حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نیز برای نوشتن
پیشنویس قانون اساسی دعوت شدند و خود آقای صدرحاجسیدجوادی که به عنوان وزیر کشور انتخاب شده بود
دیگر نمیتوانست در جلسات این گروه شرکت کند.
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این گروه چهار نفره حدود یک ماه روی نوشتن پیشنویس قانون اساسی وقت صرف کرد .آقای الهیجی میگوید:
« در نیمه دوم اسفند این طرح را به آقای خمینی دادیم و در شورای انقالب با تغییراتی جزئی اصالح شد و به
مجلس خبرگان رفت».
نخست بنا بود که پیش نویس قانون اساسی در مجلس موسسان بررسی شود ،اما به جای آن مجلس خبرگان قانون
اساسی خود پیشنویس دیگری تهیه کرد.
آقای الهیجی میگوید « :در نخستین طرح قانون اساسی که مورد تایید آقای خمینی و شورای انقالب هم قرار
گرفته بود ،جایی برای رهبر و والیت فقیه نبود .ساختار حکومتی همان ساختار هر نظام دموکراتیک بود که
کمابیش در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت».
«جایی ب رای اینکه کسی به دلیل مرجع تقلید و فقیه بودن بیاید و بر سه قوه مسلط شود و تمام اختیارات را در
دستش بگیرد در آن طرح نبود».
وزیر کشور و وزیر دادگستری
احمد صدرحاجسیدجوادی اولین وزیر کشور ایران پس از انقالب بود و همهپرسی تعیین نوع حکومت را پس از
انقالب برگزار کرد.
همهپرسیای که در روز  ۶۹فروردین  ۶۳۱۲برگزار شد و بر مبنای آن نظام ایران از سلطنتی به جمهوری اسالمی
بدل شد.
چند ماه بعد و با استعفای اسداهلل مبشری از وزارت دادگستری ،احمد صدرحاجسیدجوادی در دولت موقت وزیر
دادگستری شد.
عبدالکریم الهیجی میگوید مش کل عمده آن دوره این بود که شورای انقالب و شخص آیتاهلل خمینی مانع از کار
دولت موقت بودند و از جمله تشکیل دادگاههای انقالب به ایجاد دولتی درون دولت منجر شده بود.
« در نخستین طرح قانون اساسی که مورد تایید آقای خمینی و شورای انقالب هم قرار گرفته بود ،جایی برای
رهبر و والیت فقیه نبود .ساختار حکومتی همان ساختار هر نظام دموکراتیک بود که کمابیش در قانون اساسی
مشروطه هم وجود داشت»
به گفته او آقای صدرحاجسیدجوادی آییننامهای هم برای عملکرد دادگاههای انقالب تصویب کرد ،که در غیاب
مجلس به تایید شورای انقالب رسید ،اما دولت موقت و دادگستری کنترلی بر این دادگاهها نداشتند و این
آییننامه اجرایی نشد.
پس از کناره گیری دولت موقت در جریان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا ،احمد صدرحاجسیدجوادی در
کنار چهره هایی چون سحابی و بازرگان اقلیتی فعال را شکل دادند که در مقاطعی چون برکناری ابوالحسن
بنیصدر از ریاست جمهوری در مقابل جناح غالب جمهوری اسالمی فعال بودند.
وفاداری به انقالب ،عذرخواهی از تبعات
عبدالکریم الهیجی میگوید« :حاجسید جوادی مثل بقیه رهبران نهضت آزادی مسلمان بود و آنها به نوعی اسالم
سیاسی اعتقاد داشتند».
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«هر چند که می خواستند اسالم در جامعه و ساختار سیاسی و به ویژه عرصه فرهنگی نقش داشته باشد ،ولی
اسالم سیاسی آن ها به صورتی نبود که بعدا اسمش شد جمهوری اسالمی ،به خصوص نهادی به اسم والیت فقیه
در آن نبود .نهضت آزادی سازمانی بود که از نخستین روز با چنین نقشی برای رهبر مخالفت کرده بود».
آقای حاج سیدجوادی حدود دو سال
پیش در نامهای که خطاب به مردم ایران
نوشته بود به عنوان یکی از اعضای شورای
انقالب از وقایع سه دهه اخیر در ایران
عذر خواسته بود.
او نوشته بود« :اگر ما پس از پیروزی
انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و
دست در دست هم ،استبداد را نشانه
گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه
خالصه نمیدیدیم ،امکان بازتولید استبداد
و فرو افتادن از استبداد سیاسی به
استبداد دینی به این سان راحت و
کمهزینه صورت نمیپذیرفت».
آقای الهیجی میگوید« :آقای صدر و
مهندس بازرگان از مرحلهای به بعد
خودشان را در به وجود آوردن نتایج
انقالب موثر و مقصر میدیدند و الزم
میدانستند از مردم عذرخواهی کنند».
او میگوید« :آنان فکر میکردند کهای
کاش توازن قوا به گونهای بود که ملیون و یا ملی-مذهبیها به این صورت دست آقای خمینی را باز نمیگذاشتند و
او نمیتوانست همه خواسته های خود را به دولت و به مرور به تمام مردم ایران تحمیل کند
پرده آخر وزیر کشور و وکیل رهبر-بیبیسی
احمد صدر حاج سیدجوادی فرزند علی صدرالمعالی در محرم سال  ۶۳۳۱قمری مطابق با  ۶۹۲۱شمسی درقزوین
و در منزل جدش حاج سیدحسین مجتهدخیابانی (حاج سید جوادی) متولد شد.
سال های مدرسه ابتدایی و دوره اول دبیرستان را در کنار دروس مقدماتی در قزوین گذراند و برای دوره دوم
دبیرستان به تهران رفت و دیپلم علمی و ادبی گرفت .بعد وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و دوره چهار
ساله دانشکده حقوق را در رشته قضایی و سیاسی با گرفتن دو لیسانس به پایان رساند.
بعد از دوره نظام وظیفه در اسفند سال  ۶۳۹۹وارد خدمت قضایی دادگستری شد .او در سمتهای دادیاری،
بازپرسی ،ریاست دادگاه ،رییس دادگستری شهرستان و بازرس کل کشور در غالب استانهای کشور به کار
پرداخت .احمد صدر حاج سید جوادی شروع فعالیت های سیاسی خود را از هنگام ورود به تهران و» درک محضر
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پرفیض آیتاهلل حاج سیدرضا زنجانی «عنوان کرده که در واقع مصادف بوده با اوجگیری نهضت ملی و دوران
نخستوزیری محمد مصدق.
این مطلب بر اساس گفتوگوی محمود رضوی و احمد صدر حاج سید جوادی در ضمیمه کتاب خاطرات صدر
انقالب ،چاپ  ۶۳۲۱تهیه شده است
بر اساس کتاب خاطراتی که محمود رضوی در گفتگو با احمد صدر حاج سید جوادی ثبت کرده است ،در اوایل
سال ۶۳۳۳و با تشکیل کنگره جبهه ملی دوم »،اختالف نظر بین اعضا و استقالل فکری آیتاهلل محمود طالقانی،
مهدی بازرگان و یداهلل سحابی «منجر به کناره گیری آنان از کنگره جبهه ملی شد و» همان موقع موضوع تجمع
دوستان همفکر که عالوه بر فعالیت ملی-میهنی به مسائل و مالحظات مذهبی نیز اهمیت میدادند «مطرح شد.
این مقدمه تشکیل نهضت آزادی بود که احمد صدر حاج سیدجوادی از موسسان آن بود اما» به مالحظه شغلی که
قانونا قاضی دادگستری را ممنوع از شرکت در احزاب «میکرد ،از او نام برده نمیشود .آقای حاج سید جوادی در
دهه چهل عضو هیئت اجرایی موقت نهضت آزادی بود و بعد ها نیز به عضویت دائمی و افتخاری شورای مرکزی آن
در آمد.
وکالت مخالفان حکومت پهلوی
در همان سال ( )۶۳۳۳و دو دوره نخست وزیری علی امینی و وزارت سید نورلدین الموتی به دادستانی عمومی
شهرستان تهران منصوب شد و در یک سال و نیمی که در این سمت بود به» پروندههای اتهامی طرفداران دربار و
افراد راس هیات حاکمه ،خصوصا مسائل مالی آنها «رسیدگی کرد.
پس از سقوط دولت دکتر امینی ،منتظر خدمت و به ناچار پبش از موعد بازنشسته شد ( )۶۳۳۱و تقاضای پروانه
وکالت کرد .در دهه پنجاه وکالت شماری از روحانیون را که علیه حکومت فعالیت میکردند به واسطه اکبر هاشمی
رفسنجانی قبول کرد؛ از جمله وکالت آیتاهلل خامنهای ،آیت ا هلل مهدوی کنی ،صادق خلخالی ،آیت اهلل مشکینی و
عبدالحسین دستغیب.
آقای حاج سیدجوادی در تاسیس انجمن طرفداران حقوق بشر و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ( ۶۳۱۱و )۶۳۱۱
نقش فعال و در تهیه پیشنویس قانون اساسی ( ۶۳۱۱و  ) ۶۳۱۱مشارکت داشت .پس از انقالب ،او به عضویت
شو رای انقالب در آمد و در دولت موقت مهدی بازرگان ابتدا به وزارت کشور رسید و همهپرسی جمهوری اسالمی
را برگزار کرد.
پس از انتخابات مجلس خبرگان او در تهیه پیش نویس قانون اساسی و تسلیم آن به مجلس برای تصویب نقش
برجستهای داشت و در تیرماه  ۶۳۱۲به وزارت دادگستری رسید و تا پایان کار دولت بازرگان در همین سمت ماند.
کنار گذاشتن وکالت
پس از کنار رفتن دولت او» در مقدمات تشکیل مجلس شورای اسالمی دخالت «داشت و در اولین دوره این
مجلس نماینده مردم قزوین بود .در سالهای بعد ،او با این که پروانه وکالت داشت به این کار نپرداخت» مگر در
چند پروندهای که علیه آقای مهندس بازرگان یا به شکایت ایشان تشکیل شده بود «یا» یک یا دو پرونده مربوط به
نهضت آزادی ایران و دبیر کل بعدی آقای دکتر یزدی « و بیشتر به تحقیق و تنظیم مقاالت علمی و عقیدتی
مشغول بود؛ از جمله در سال  ۶۳۱۳سرپرستی علمی دایرةالمعارف تشیع را به عهده گرفت.
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او سال  ۶۳۲۳در سن  ۲۳سالگی همراه با دیگر اعضای نهضت آزادی بازداشت شد و پیرترین بازداشتی سیاسی
تاریخ جمهوری اسالمی لقب گرفت.
آقای حاج سیدجوادی دو سال پیش در کلیکنامهای به رهبر ایران از او بابت حمایت گستردهاش از محمود
احمدینژاد ،رئیسجمهوری ،انتقاد کرده و درباره سرکوب نیروهای سیاسی وفادار به انقالب  ۶۳۱۱هشدار داده بود.
او در نامه خود با اشاره به اتهامات هواداران حکومت علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی ،رهبران مخالفان ،به
رهبر ایران گفته بود »:جنابعالی در حال حاضر تنها عضو شورای انقالب محسوب میشوید که الاقل به ظاهر از
تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است «و از او
خواسته بود که دست به اصالحات بزند.
او در کلیکنامه دیگری که خطاب به مردم ایران نوشته بود به عنوان یکی از اعضای شورای انقالب از وقایع سه دهه
اخیر در ایران عذرخواهی کرده بود.
آقای حاج سیدجوادی نوشته بود »:اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست
هم ،استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمی دیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو
افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت« .
احمد صدر حاج سید جوادی سال  ۶۳۲۲برنده جایزه قلم طالیی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران شد و روز
یکشنبه  ۶۶فروردین ماه  ۶۳۲۹بعد از یک بیماری طوالنی در  ۲۱سالگی درگذشت
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وداع حاج سیدجوادی و ودیعه یک نسل-تاریخ ایرانی
سرگه بارسقیان :
 «ما اجازه از دادستان داریم». « دادستان غلط کرده که به شما اجازه داده این موقع تو خانة مردم بریزید .دادستان اصال شب نمیتواند اجازهصادر کند».
سرهنگ صدارت رئیس ساواک مرکز هیچ نمیدانست مرد  ۳۱سالهای که روبرویش ایستاده و با چنین اطمینانی
میگوید دادستان چنان دستوری نداده و نمیدهد ،خود دادستان تهران است؛ صاحب همان خانهای که شب اول
خرداد  ۶۳۳۹سرهنگ پهلوان رئیس ساواک بازار ،سرهنگ سلیمانی رئیس ساواک پیچ شمیران به همراه صدارت
به درو ن آن ریختند تا اعضای نهضت آزادی ایران را بازداشت کنند .در ابتدای یورش ماموران امنیتی ،صاحبخانه
نبود ،سراغش را گرفتند ،یکی از مهمانان عکس مصدق را نشان داد که با امضای خودش به صاحبخانه اهدا کرده
بود که آن عکس هم ضبط شد؛ اما ماموران ساواک نفهمیدند مهمانانی که چند ساعت بعد راهی «خانة امید»
شدند (آن زمان به زندان قزلقلعه می گفتند) میزبان غائبشان که بوده؟ صاحبخانه که آمد باز هم نشناختند؛ او را
همراه با محمدمهدی جعفری – یکی از حاضران آن جلسه -سوار بر جیپ ارتشی به سازمان امنیت مرکز در
خیابان صبای جنوبی بردند؛ جایی که سرتیپ مولوی رئیس کل ساواک تهران انتظارشان را میکشید .تا مولوی
چشمش به صاحبخانه بازداشت شده افتاد ،فورا شناخت و حتی سالم نظامی داد و با احترام آزادش کرد .صاحبخانه
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی بود ،دادستان عمومی تهران و همفکر سیاسی بازداشتشدگان.
علی امینی که نخست وزیر شد ،دو نفر از اعضای نهضت آزادی در تصمیمی فردی و غیرتشکیالتی به همکاری با
دولت او در اجرای برنامه مبارزه با فساد پرداختند ،یکی حاج سیدجوادی که به دعوت نورالدین الموتی ،وزیر
دادگستری – از اعضای نخستین حزب توده -دادستان تهران شد و دستور داد افرادی که سازمان بازرسی کل
کشور –به ریاست اسداهلل مبشری -به پرونده آن ها رسیدگی و رای مجرمیتشان را صادر کرده بود ،بازداشت کنند؛
از جمله دستگیرشدگان ارتشبد هدایت رئیس وقت ستاد ارتش ،سرلشگر دفتری رئیس شهربانی دوران کودتای ۹۲
مرداد  ۳۹و سرلشگر کیا رئیس رکن دو ارتش و چند نفر از وزرا بودند .دیگر عضو نهضت آزادی عزتاهلل سحابی
بود که به عنوان کار شناس دادگستری مشغول بکار شد و رسیدگی به پروندههایی چون کابلکشی برق تهران،
ساختمان مجلس سنا و بازرسی ارتش را برعهده گرفت .همکاری حاج سیدجوادی با دولت امینی مورد انتقاد جبهه
ملی بود کمااینکه نصرت اهلل امینی و کشاورز صدر از اعضای جبهه ملی خود وکالت متهمین پروندههای فساد را
عهدهدار شدند .در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی بود که پای سرلشگر امیرحسین آزموده ،دادستان دادگاه
دکتر مصدق به زندان باز شد و عکسی که مصدق خطاب به حاج سیدجوادی امضا کرد و فرستاد و شب یورش به
خانه وی ضبط شد ،بخاطر اقدام دادستان تهران در بازداشت «آیشمن ایران» بود.
حاج سیدجوادی چگونه سیاستمداری بود؟
تبار احمد صدر حاج سیدجوادی با سی و چند نسل قبل به شهید زید بن علی بن حسین (ع) میرسد؛ جد اعالی
احمد صدر مرحوم می راولیا و فرزندش میرابراهیما ،در اوایل دوره صفویه از تبریز به قزوین مهاجرت کردند و
سکنی گزیدند؛ آن ها در مسند قضاوت و داوری بودند ،شغلی خانوادگی تا اواخر سلطنت قاجار در خاندانی که
براساس نام یکی از فرزندان میرابراهیما (حاج سیدعبدالجواد) نامخانوادگی حاج سیدجوادی داشتند و یکی از
اجداد احمد صدر موسس دیوانخانه ای برای مراجعات دعاوی مردم بود که امروزه در ایام محرم محل اجرای مراسم
عزاداری و روضهخوانی است.
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قزوین اوایل سالهای  ۶۳۳۳تنها یک پزشک تحصیلکرده داشت ،باقی همه طبیب تجربی بودند و این خود بهترین
انگیزه سیداحمد صدر (متولد  ) ۶۹۲۱بود که دل به تحصیل پزشکی ببندد ،گرچه هزینههای باالی تحصیل در این
رشته ،او را به انتخاب رشته حقوق قضایی و سیاسی و شور و هیجان نهضت ملی نفت او را به عرصه سیاسی کشاند.
حاج سیدجوادی از تبار سیاستوزرانی بود که در دهه  ۳۳شمسی فعالیت جدی سیاسی را آغاز کردند و کمابیش
از منظر اعتقادی ،تشکیالتی و سیاسی ،منش و رفتاری یکسان بروز دادند .در سیاستورزی چهرههای شاخص این
نسل همچون مهدی بازرگان ،یداهلل سحابی ،آیت اهلل طالقانی و ...سیاست ابزار کسب قدرت بصرف ورود به طبقه
حاکمیت نبود؛ سیاست مجرای دولتمرد شدن نشد ،چه بسا بسیار موقعیت های مدیریتی خوب که با گزینش رفتار
سیاسی  -اعتقادی در خطر قرار می گرفت ،از قبیل تشکیل جلسه اعضای نهضت آزادی در منزل حاج سیدجوادی
آن هم در دوره ای که او دادستان تهران بود ،یا رسیدگی به تخلفات مالی مهندس فروغی –همبازی شاه -در
جریان رسیدگی به پرونده ساختمان مجلس سنا و صدور دستور بازداشت او به همراه مهندس غیاثی و کیانی
رئیس شرکت سیوند و مهندس صفایی پسرخاله سرلشگر نصیری و...
حاج سیدجوادی به دلیل ممنوعیت عضویت قضات دادگستری در تشکیالت سیاسی ،بیانیه تشکیل نهضت آزادی
ایران را ا مضا نکرد ،اما از دو جلسة مهم تاسیس نهضت ،دومی در منزل او برگزار شد که در جریان آن پس از
تصویب نام تشکیالت جدید ،آیت اهلل طالقانی هنگام وضو برای نماز مغرب و عشا به شوخی از حاج سیدجوادی
میپرسد« :در منزل شما قرآن پیدا میشود؟» و او با خنده پاسخ میدهد« :شاید!» طالقانی میگوید« :با وجود
اینکه اعتقادی به استخاره ندارم می خواهم استخاره کنم که ببینم من عضو موسس نهضت باشم یا نه!» قرآن را به
طالقانی دادند ،نیت کرد و قرآن را گشود و آیه «فضلاهلل المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما» آمد و ایشان رسماً
عضو موسس نهضت آزادی شد.
پیش تر از آن عضویت حاج سیدجوادی در نهضت مقاومت ملی به دعوت آیت اهلل سیدرضا زنجانی ،از منظر باور به
مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی متعاقب کودتای  ۹۲مرداد ،خاستگاهی اعتقادی داشت .چنانکه هفت
سال پیش در گفتوگویی تاکید کرد« :وقتی به این روزها ،سالها و دهههایی که از عمرم رفته است نگاه میکنم
آنچه مایه خرسندی و خوشایندم است روحیه مبارزه با استبداد و ظلم است ».انتخاب بجایی بود که در شهریور ۲۱
به پاس سالها مبارزاتش ،عصای آیت اهلل طالقانی و عبای حاج رضا زنجانی را به وی اهدا کنند.
حاج سیدجوادی حتی به دلیل همین اعتقادات حاضر به همکاری با امیرعباس هویدا ،در وزارت دارایی نشد.
آشنایی این دو به دوره سربازی بازمی گشت؛ زمانی که خدمت سربازی را در دانشکده افسری و در یک آسایشگاه
 ۶۹۳نفری گذراندند و رابطه شان پس از پایان دوره نظام وظیفه با ناهارهایی که هر یک ماه و نیم یکبار هویدا
میزبانش بود ،ادامه یافت و وقتی وزیر دارایی شد از حاج سیدجوادی برای تصدی معاونت وزیر و رئیس اداره کل
بازرسی وزارت دارایی دعوت کرد که او نپذیرفت و به هویدا گفت « :من مصدقی هستم و این برای شما دردسرساز
میشود».
این نگاه اعتقادی حتی در شغل وکالت او هم موثر بود« :اولین مسالهای که برای یک وکیل مطرح است ،به عقیده
بنده ،صراحت و صداقتش است .به نظر بنده وکیل روی قسمی که خورده و شغل مقدسی که دارد ،باید ایستادگی
کند .مصلحت یک وکیل اقتضا دارد این شغل را مقدس بداند و مقدس نگه دارد تا آخرین لحظات با این تقدسات
همراه باشد .به نظر من باید به دعوایی که متقاضی مطرح میکند پیشش دقت کند اگر حق با متقاضی نباشد نباید
او را بپذیرد ولی وظیفه دارد صاف و صریح به او بگوید شما حق ندارید ولی من به عنوان داور مصلح ،تلفن میکنم
به وکیل طرفت و برای شما وسایل صلح و سازش را فراهم میکنم ».و باز طبق همین اعتقاد به نوع و ماهیت دفاع
بود که وکالت مبارزانی چون آیات خامنه ای ،منتظری ،مهدوی کنی ،مشکینی ،دستغیب ،ربانی شیرازی ،خلخالی و

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

100

نیز دکتر علی شریعتی را برعهده گرفت؛ اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل برای زندانیان یا تبعیدیها
مراجعه میکرد و حاج سیدجوادی در تعیین وکیل کمک میکرد و خود وی نیز پرونده برخی از چهرههای سیاسی
را در اختیار میگرفت.
تسری همین نگاه اعتقادی -دینی در دوره تصدی صدارت و وزارت تعیین کننده شاخصههای دولتمردی
سیاستوزران اخالقمداری بود که دولت موقت پس از انقالب را تشکیل دادند؛ عصر روز شنبه  ۹۶بهمن ۶۳۱۱
وقتی در دبیرستان رفاه شرایط الزم برای وزرای کابینه مهندس بازرگان را برمیشمردند ،حاج سیدجوادی و
همفکرانش بر این شاخصه ها توافق کردند :مسلمان باشند ،مبارز باشند ،باتقوی باشند و با دستگاههای دولتی و
احزاب ک ار نکرده باشند ،مورد قبول جامعه دینی مردم باشند ،از رشتههای تخصصی بیبهره نباشند ،دارای قدرت و
مدیریت و عرضه اداره و تسلط بر محیط کار خود باشند.
به حاج سیدجوادی وزارت کشور رسید و هنوز مانده بود سه همکار دادگستری در دوره امینی (یحیی صادق
وزیری دادستان داد گاه انتظامی ،اسداهلل مبشری رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمد صدر حاج سیدجوادی
دادستان تهران) هر یک به ترتیب بر کسوت وزارت دادگستری بنشینند؛ صادق وزیری دوست حاج سیدجوادی که
دو ماه زودتر از او درگذشت ( ۶۶بهمن  )۲۶وزیر دادگستری دولت بختیار شد ،مبشری اولین وزیر دادگستری پس
از انقالب که در اواخر خرداد  ۱۲جای خود را به حاج سیدجوادی داد.
حاج سیدجوادی وزیر کشور مامور برگزاری رفراندوم جمهوری اسالمی شد؛ بامداد روز  ۶۶فروردین  ۱۲خطاب به
ملت ایران پیام داد « اکنون که ساعت شروع رفراندوم فرارسیده است انتظار دارم همه مردم مبارز ایران در این
رفراندوم شرکت کنند و برای بنای ایران آینده مورد نظر خود اظهارنظر نمایند .مشارکت در این امر مذهبی و ملی
وظیفه فرد فرد ملت ایران است ».عجب آنکه  ۳۳سال بعد در همین روز و همین ساعت با  ۲۱سال عمر خود وداع
گفت و میراثی به ودیعه گذاشت که روزگاری درباره همفکرانش گفته بود« :راز جاودانگی سحابی ،بازرگان ،طالقانی
و دیگر یاران ایشان نه در اصرار به ماندن بر اریکه قدرت و اولویتدهی به منافع فردی و گروهی به هر بهایی بود
که اتفاقا بر عکس در مشی سیاسی اخالق مدار ایشان و تکیه بر منافع ملی و تقویت فرآیند دمکراسی بود و البته
پذیرش چنین روشی و هزینههای آن امکانپذیر نبود اگر ایشان انسانی امیدوار ،شاد و باشهامت نبود».
منابع:
 -۶خاطرات صدر انقالب ،یادداشت های احمد صدر حاج سیدجوادی ،ویرایش سید مسعود رضوی ،نشر شهید
سعید محبی۶۳۲۱ ،
 -۹همگام با آزادی ،خاطرات د کتر سیدمحمد مهدی جعفری ،جلد اول ،سید قاسم یاحسینی ،نشر صحیفه خرد،
چاپ اول ۶۳۲۲
 -۳گفتوگوی احمد صدر حاج سیدجوادی با روزنامه سرمایه ۶۱ ،و  ۶۱آبان ۶۳۲۱
 -۳نشریه کانون وکال ،پاییز و زمستان  ،۶۳۲۱شماره  ۹۳۹و ۹۳۳
 -۱نیم قرن خاطره و تجربه؛ خاطرات مهندس عزتاهلل سحابی ،جلد اول ،نشر فرهنگ صبا ،چاپ دوم ۶۳۲۲
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مرگ چنین خواجهای نه مرگیست خرد-ندای آزادی

غفِّار فرزدی* :جدال مشهور بین «سارتر» و «کامو» این
بود که سارتر معتقد بود در سیاست ناگزیر دستهای
شما آلوده میشود ولی این به معنای آن نیست که آدم
بدی هستید .گاهی مجبور هستید با وجود میل خودتان
آدم بکشید یا به خشونتهایی دامن بزنید که ضروری
است .حسب نظر کامو درست عکس این بود و میگفت
اخالق مقدّم بر سیاست است و عین جملهاش این است
که «نسبت به خون و جان انسانها باید محتاط بود».
سارتر میگفت مصلحت است که خشونتهای حکومت
شوروی را نادیده بگیریم برای اینکه اآلن مصلحت نیست
و مسأله اصلی ،درگیری سوسیالیسم و سرمایهداری است
و کامو میگفت نه! و رفت و کتاب «انسان طاغی» را
نوشت .
فعّالیّت و مبارزات سیاسی ،گروهی و جمعی ،قبل از
هرچیز نیاز به اخالق سیاسی دارد .کار سیاسی جمعی
نیاز به آموزش دارد و در رأس هر آموزش قبل و بیش از
هرچیز ،آموزش اخالق سیاسی ضرورت دارد .اخالق
سیاسی در کار جمعی چیزی نیست که با آیین نامه و اساسنامه به وجود آید .در سلوک جمعی تدوین و تبیین
شفِّاف مناسبات درونگروهی اجتناب ناپذیر است .امّا اخالق سیاسی چیزی فراتر از مقرِّرات و نظامنامههای حزبی
می باشد .اخالق سیاسی متأثِّر و منبعث از منش و سلوک رهبران و فعّالین اصلی یک جریان سیاسی است .
از اواسط دهه  ۶۳۱۳به بعد با دکتر احمد صدرحاج سیّدجوادی در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران آشنا
شدم .همیشه او را یک الگو ،یک اسو ه ،یک معلِّم اخالق سیاسی و سلوک اجتماعی یافتم .در طول سالهای فعّالیّت
در نهضت آزادی ایران ،هرکز ندیدم دکتر سحابی ،مهندس بازرگان یا دکتر صدرحاجسیّدجوادی ،علیرغم سن و
تجربه و علم ،حقِّ ویژه ای برای خود قائل باشند .در شورای مرکزی ،اعضاء هرکدام فقط یک رأی داشتند .آموزگار
اخالق سیاسی یعنی همین ،که این بزرگان در کنار اعضای جوان و جدید که بعضی از آنها همسنِّ فرزندان دکتر
صدر هستند ،مینشینند آزادانه در بحثها شرکت و اظهار نظر مینمایند و سپس رأی گرفته میشود و هرچه را
اکثریت رأی داد همه و جلوتر از همه ما ،این بزرگان تابع و اجراکننده آن تصمیم هستند .
در اوائل سال  ۶۳۲۳بیش از  ۱۳نفر از رهبران یا فعّاالن نهضت آزادی ایران و شخصیتهای مستقل سیاسی-
فرهنگی توسط دادگاه انقالب اسالمی تهران از شهرستانهای تهران ،تبریز ،مشهد ،زنجان ،اصفهان و شیراز
بازداشت شدند .آقای دکتر صدر با سن  ۲۳سال در میان بازداشت شدگان بود .او را همانند دیگران روانه سلول
انفرادی کردند .تعدادی پس از چند روز و بقیّه به تدریج بعد از  ۱تا  ۶۶ماه (در تاریخ  )۲۳/۶۹/۶۱با سپردن
وثیقههای بسیار سنگین تا  ۹میلیارد ریال آزاد شدند .پس از اتمام محاکمه ،در حالی که قانون با صراحت دادگاه را
موظِّف کرده است که در ظرف حداکثر یک هفته پس از ختم دادرسی ،حکم را صادر و در مدّت سه روز به متِّهم یا
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وکیل او ابالغ کند ،دادگاه انقالب احکام متِّهمان را ماهها بعد از آن در تاریخ  ۲۶/۹/۹۱صادر و  ۱۱روز پس از صدور
یعنی در تاریخ  ۶۳۲۶/۱/۱به متِّهمان یا وکالی آنان اعالم نمود .
راقم بعد از شش ماه حبس انفرادی با وثیقه یک صدمیلیون تومانی آزاد شدم .مرحوم دکتر صدر برای بنده یکی از
وکالی خوشنام تبریز که در تهران مقیم بودند تعیین نمودند .ایشان با کمال صداقت و شجاعت در دادگاه از بنده
دفاع کردند .بع د از اتمام دادگاه ،مرحوم دکتر صدر همراه بنده به خدمت آن وکیل رسیدیم .دکتر از زحمات ایشان
تشکِّر و مقداری پول جهت حق وکالت تقدیم نمودند که آن شخصیت از قبول آن خودداری کرده و فرمودند این
حداقل کاری ست که انجام داده است .بنابر این بنده در مرحله اوّل مدیون دکتر صدر و در مرحله دوم شرمنده آن
وکیل شجاع هستم .
دکتر احمد صدرحاجسیّدجوادی ،از بنیان گذاران نهضت آزادی ایران و فعّاالن نهضت مقاومت ملِّی ،دکترای حقوق و
علوم سیاسی ،دادستان پایتخت در ابتدای دهه  ، ۳۳وکیل بسیاری از فعّاالن سیاسی و روحانیون در دوران پهلوی،
از تدوینکنندگان و نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ،وزیر کشور و وزیر دادگستری در دولت
موقِّت مهندس بازرگان ،نماینده مجلس شورای ملِّی (مجلس اوّل پس از انقالب  ،)۱۱سرپرست دائرهالمعارف تشیّع
عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه ،برنده قلم طالیی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۶۳۲۲
بودند .
دکتر صدر در گفتگو با ایسنا در فروردینماه  ۶۳۲۱در رابطه با زمان انقالب میگوید« :در آن زمان هیجان عمومی
و ملِّی به وجود آمده بود .مردم احساس میکردند که به خواسته خود که سالها آنرا تعقیب میکردند میرسند.
آزادی و عدالت اجتماعی و توجّه به افراد و قوا بسته به شایستگی و تقوایشان ،از مطالبات مردم در آن مقطع بود».
وی خطر نشان میکند «بحث برگزاری انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامههای وزارت کشور قرار داشت.
شورای انقالب تصمیم گرفته بود حتماً رفراندوم برگزار کند .سابقه این بحث هم به قبل از انقالب برمیگردد .من،
آقای دکتر میناچی ،دکتر الهیجی ،فتحاهلل بنیصدر و چند نفر از حقوقدانان پیشنویسی برای قانون اساسی
تنظیم کرده بودیم .جلسات زیادی در این مورد تشکیل شده بود ۹ .یا  ۳ماه قبل از پیروزی انقالب پیشنویس
قانون اساسی آماده بود .پیشبینی میکردیم که رژیم طاغوت رفتنی است و قطعاً دولت جدید قانون اساسی
میخواهد و جمهوری قالب مدّ نظر ما برای دولت جدید بود ».
دکتر صدر در شهریورماه  ۶۳۲۳در نامهای به رهبر جمهوری اسالمی با غیرقانونی خواندن دادگاههای انقالب
درخواست کرد که پرونده زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتِّهاماتی که به آنان
نسبت داده شده آشکار گردد .وی در آن نامه مینویسد« :انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به
تدریج در میان مدیران سطح باالی جمهوری اسالمی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند .چنین به نظر میرسد
که جریان ویژه ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش میبرد .اختالفات
شخصیتهای کلیدی حاکمیّت در این انتخابات ،فرآیند «همه با من» -و نتیجه اجتنابناپذیر آن ،یعنی جداسازی-
را به آخرین مرحله خود ر سانده است .نهضت آزادی ایران ،فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به والیت مطلقه
فقیه و رهبری ،این روند را ناسالم و به زیان آینده جمهوری اسالمی و امنیّت ملِّی میداند .نهضت آزادی ایران
چنین ترتیباتی را ،به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم ،نه به نفع مصالح مملکتی و نه در
راستای امنیّت ملِّی میداند .
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آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه ی والیت مطلقه فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آنجا
که این نهاد ،جزیی از اصول قانون اساسی بوده است ،از سی و دو سال پیش تا کنون ،بارها اعالم داشتهایم که
حاکمیّت قانون ،گام نخست در راستای تأمین حقوق و حاکمیّت ملِّت محسوب میشود و از این رو ،به رغم
اختالفنظرهای بنیادین ،التزام خود را به کلیّه اصول این قانون ابراز داشتهایم ،لیکن جریانی که البته به دروغ دم از
ذوبشدگی در والیت میزند ،با بحرانسازی و تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکره اقتصاد و
اجتماع سیاسی ایران ،در عمل به کل نظام و حتِّی جایگاه والیت فقیه نیز آسیبهای فراوان و جدّی رسانده است،
نمودار عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف اینجایگاه و
برقراری حکومتی نظامی-ایدئولوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسالم ،هیچ هدف و چشمانداز دیگری
برای آن نمی توان ترسیم کرد .اجرای بدون تنازل قانون اساسی ،خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر
سو به گسترش دامنه بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه ایران خواهد انجامید ».
وی اضافه میکند« :در دوران مبارزه بار ها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال
گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزهای برای کسب مال و جاه باید وجود
میداشت ،گواهی و تأیید می فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی ،درخواستی نداشتهام اما اینک و در
زمانهای که تن ها ،لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه میشود ،شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر
حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده بزرگترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادیخواهان دربند اعالم
می کنم .شایسته است تا به عنوان قدر متقن حاکمیّت و در مقام رهبری کلِّ نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و
ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میرحسین موسوی و
حجهاالسالم و المسلمین مهدی کروبی و اعالم آشتی ملِّی ،زمینه بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید .باشد
که مجلس و قوّه ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی ،از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخالقی رییس دولت دهم
برخوردار شوند .امید دارد که ردّ وصیّت نکرده و به این آخرین خواسته فردی که شاید روزگاری حقِّی بر گردن
آقای سیّدعلی خامنهای و نه رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران داشته است ،بیاعتنا نباشید .

ستم کاری و ظلم بر مردم ،واقعه تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره
آزمود .سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده ،حکایت از پریشیدگی بیمانندی دارد که
هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی توان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت
جدید نقش آفریدهایم ،عبرتآموز است ».

روحش قرین رحمت و چراغ راهش جاودانه و فروزان
خشایار دیهیمی – اخالق در حوزه سیاست – روزنامه شرق ۶۳۲۶/۶۹/۶
دکتر ابراهیم یزدی – یادنامه دکتر یداهلل سحابی – صفحه ۳۲۲

* دکتر غفار فرزدی ،مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی ایران
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صدرحاج سید جوادی؛ یک عمر تالش برای دموکراسی -ندای آزادی
هاشم صباغیان:
من از شما تشکر میکنم که در این وضع خفقانی که وجود دارد درباره بزرگانی که به رحمت خدا میروند
مینویسید و اطالع رسانی می کنید .امیدوارم بتوانید با طرح بخشی از خصوصیات این افراد به لحاظ صوتی
اطالعاتی به عموم عالقمندان برسانید .
مرحوم دکتر صدر را من بیش از  ۱۳سال است که میشناسم و در تمام مبارزات قبل از انقالب ،در دوران پیروزی
انقالب و بعد از انقالب به عنوان انسانی سخت کوش ،استوار و مبارز میشناسم .مرحوم دکتر صدر قبل از انقالب
وقتی عده ای از آقایان علما به بالد مختلف تبعید شدند ،از جمله آیت اهلل طالقانی ،آیت اهلل عظمی منتظری و آیت
اهلل خامنهای ایشان میرفت و وکیل تمام االختیار این افراد میشد و در دوران تبعید اینها کارهایی که مربوط به
خانواده و شغلشان بود انجام میداد .
استوار و ثابت قدم در راه مبارزه
از جمله ویژگیهای شخصیت ایشان
میتوانیم به ثابت قدم بودن ایشان
در طول مبارزات و حرکت در
راستای منافع ملی و حفظ حقوق
مردم ایران اشاره کنم .وی از
موسسین نهضت آزادی ایران ،عضو
شورای مرکزی و عضو دفتر سیاسی
نهضت آزادی ایران بود .ایشان در
قسمتهای مختلف همکاریهای که
الزم بود انجام میداد و در راه مبارزه به استقبال هر خطری میرفت و بارها زندانی شد .
در قبل از انقالب و در مشاغل قضایی بسیار استوار عمل کرد و حتی برای رسیدگی به چند پرونده اختالس که
مربوط به افراد شناخته شده بود بدون هیچگونه مالحظه ای دستور دستگیری آن افراد را داد تا به خالفشان
رسیدگی شود .
مرحوم دکتر صدر در دوران اول مجلس نماینده مردم قزوین بود و در مجلس هم نطقهای مهمی داشت و بعد از
آن هم دیگر کاندیدا نشد .
ایشان در یازدهم فروردین ماه روز رای گیری و اولین رفراندوم قانون اساسی ،وزیر کشور بود .ایشان کسی بود که
جمهوری اسالمی را اعالم کرد .و در همین یازده فروردین ماه دار فانی را وداع گفت .همین تصادف تاریخی بسیار
مهم بود .
در تشویق گروهها و مبارزان نهایت سعی و پشتکار را داشت و میتوان وی را پدر مبارزان واقعی و آزادیخواهان
ایران خواند .طول زندگی خوب بود و طوالنی و در عرض زندگی  ۲۱ساله شان حداکثر استفاده را به نفع مبارزین و
هموطنان خود کردند .
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ایشان در پایداری و اعتقاد به راه و هدف و تحمیق دموکراسی بینظیر بود .ایشان برای تحقق و استقرار دموکراسی
در ایران از هیچ تالشی فروگذار نمیکردند و با تمام قوا در نهضت آزادی فعالیت میکردند .چون هدف نهضت
آزادی تامین آزادی و دموکراسی در جامعه است و از هیچ فشار و تهدیدی نمیهراسیدند و به راه و اعتقادشان
پایدار بودند و این ارزش ایشان را چند برابر کرده است .عالرغم مسائل مختلف اجتماعی راهش را هرگز تغییر نداده
است .
آخرین روزها :
چند روزی در کما بودند و بعد به رحمت خدا رفتند و در مراسم تشییع جنازهشان در تهران و بیمارستان آبان با
توجه به اینکه نمی شد آگهی روزنامه داد و اطالع رسانی کرد با این حال جمعیت انبوهی در مراسم شرکت کرده
بودند و از شخصیتهای شناخته شده ای چون انصاری راد ،عبداهلل نوری و همگی در مراسم تشییع شرکت کردند و
خیلی باشکوه برگزار شد و با اینکه ا جازه ندادند طول زیادی در مسیر پیاده بر دوش حمل شود ولی با همین وجود
مردان و زنان زیادی شرکت کردند .قرار است در مقبره خانوادگیشان در مسجد دفن شوند و مسئوالن قزوین
نهایت همکاری را انجام دادند و الزم به تشکر است .بنابر همان که در وصیتشان آمده در حرم شاه حسین دفن
خواهند شد .
فرزند آیت اهلل منتظری و گروههای مختلف و آقای خاتمی پیام های تسلیتی منتشر کردند و مبارزه یک فرد مبارز
را ارج نهادند و از این جهت قابل تقدیر است و از آقای خاتمی هم کمال تشکر را داریم .
دایره المعارف شیعه یادگار فرهنگی صدر
یکی از اقدامات جالب ایشان چاپ دایره المعارف شیعه بود که از قبل پیگیریهایی از طرف آقای تولیت شده بود و
چنین مرکزی تاسیس شد .دانشمندان مختلف با ایشان نهایت همکاری را داشتند و به دالیلی نتوانست پایان
بپذیرد و تا حرف میم فکر میکنم جلو رفتند .خاطرم هست تا همین اواخر که در منزل بودند و من به مالقات
ایشان میرفتم میدیدم کارهای مربوط به دایره المعارف جلویشان باز بود و مشغول کار بودند .
از اینکه موفق نشدند که آن را به پایان برسانند کمی مکدر شدند ولی انشاهلل دیگران پیگیری کنند که این دایره
المعارف شیعی به پایان برسد .
درسی برای نسل جوان :
اگر از ویژگیهای زندگی ایشان پند
بگیریم ،پایداری ،مقاومت و استواری
در اعتقاد ایشان است .تزلزل در
اعتقادشان ایجاد نشد و در راه
مستقیمی که در پیش گرفته بود از
هیچ سرمایه گذاری مالی و جانی و
فکری دریغ نکردند .اگر نسل جوان
در راهی که انتخاب میکنند بدون
دغدغه و بیهراس در راه هدفش
قدم بردارد اثر جاودان و تاریخی
خواهد شد .
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دکتر حاج سیدجوادی و مغولها /-جرس
مرتضی کاظمیان  :آنکه در اردیبهشتماه  ۲۳نوشت« :از حمله ی مغول به این سو ،چنین یورش و تهاجمی
علیه» ایرانیت و اسالمیت «به نحو توامان رخ نداده» ،جوانی بیخبر از تاریخ و پرشور و احساسی نبود؛ دکتر احمد
صدر حاج سیدجوادی از یاران دکتر محمد مصدق بود و فعاالن نهضت مقاومت ملی ،و برای حدود سه دهه ریاست
دائره المعارف تشیع را برعهده داشت ،و ارزیابی پیش گفته را در  ۲۳سالگی بیان کرد.
دکتر حاج سیدجوادی ،مهاجمان مغول ،چنگیز و اوگتای و هوالگو را به قدر الزم میشناخت؛ از پس آنان ،تاریخ
ایران را کم ورق نزده بود؛ و به اندازهای که حیرت کند از غارت منابع و سرمایههای مادی و معنوی و ثروتهای
ایران و خدشه به منافع ملی ،در سالهای اخیر ،بر وضع اسفبار اشراف داشت .پس از شش دهه فعالیت سیاسی در
مقام ناظری منصف و کنشگری وطندوست و انسانی اخالقگرا ،دیده بود عمق تحریف حقیقت و تقدیس خشونت
را در جمهوری اسالمی .چنانکه شنیده بود درآمد نجومی  ۱۳۳میلیارد دالری رانتی اقتدارگرایان را که حاصلاش
شده بود روند فزاینده و افسارگسیخته تورم و بیکاری و رکود صنعت و گرانی ،افزایش واردات بیرویه ،گسترش
ناهنجاریهای اجتماعی و فرار مغزها ،بسط یأس و افسردگی ،و فراگیر شدن تزویر و فریب و خشونت و...
این چنین ،در اعتراض به وضع بحرانی دامنگیر ایران و ایرانیان ،از شاکیان شاخص کودتای انتخاباتی  ۶۳۲۲و
سرکوب های خونین مترتب بر آن شد ،و از منتقدان برجسته رواج دروغ و سوء استفاده از قدرت در حاکمیت.
تعبیر زنده یاد حاج سیدجوادی را با ادبیاتی دیگر ،نگارنده در سال  ۲۲از مرحوم مهندس عزتاهلل سحابی شنیده:
«اگر قرار بود صهیونیستها ایران را با لودر شخم بزنند و غارت کنند ،اینگونه موفق نبودند( »...نقل به مضمون) و
البته آن چه دکتر حاج سیدجوادی نوشت ،با ارزیابی مرحوم آیتاهلل منتظری در فاصله نبود؛ آنجا که در آخرین
ماههای حیاتاش (شهریور  )۲۲تصریح کرد« :این حکومت نه جمهورى است و نه اسالمى» .وکیل و موکل (حاج
سیدجوادی و منتظری) پس از سه دهه عمر جمهوری اسالمی به نتیجهای یکسان رسیدند.
از زمانی که دکتر حاج سیدجوادی در ابتدای دهه  ۱۳برای وکالت حجتاالسالم سیدعلی خامنهای مخاطرات را
به جان خرید و عازم مشهد شد ،تا هنگامی که در سلولی انفرادی به ابعاد  ۶۹۳در  ۶۲۳سانتیمتر در بازداشتگاه
مخفی سپاه پاسداران در ابتدای دهه  ۲۳محبوس گردید ،فاصله زمانی زیاد نبود .در این فاصله اما ،روحانی جوان،
«رهبر جمهوری اسالمی» شده بود و مدافع برجسته حقوق بشر در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفته بود .دادگاه
انقالب نه تنها پیرمرد  ۲۳ساله را در انفرادی محبوس ساخت که با حکم شالق مجازات کرد و بعدتر در  ۲۱سالگی
ممنوع الخروج نمود« .سخنی موهن و مضحک تر از حکم قضایی ممنوع الخروجی یک پیرمرد  ۲۱ساله! واعجبا!
وااسفا! از این همه بیتقوایی پناه میبرم به خدا!» مرد تقواپیشه و ایراندوست این را نوشت ،اما دغدغهای دیگر و
فراتر از خود داشت « :در این سن و سال ،درد و رنج شدید جسمانی ناشی از کهولت و رنج و اندوهی عظیمتر بر
جانم سایه افکنده است؛ از بابت آنکه انقالبی که در مدیریت آن نقش داشتیم به چه روزی و به دست چه میراث
خورانی افتاده است .حاکمانی افتاده بر خوان ثروت این مملکت که بزرگترین چپاولها و غارتگریهای تاریخ
بشریت و روسفیدی چنگیز و نادر را رقم زدهاند و عزیزترین فرزندان این مرز و بوم را به جرم آزادیخواهی و
مطالبه حقوق و حاکمیت ملت به حبس و بند کشیدهاند».
چنین بود که نویسنده پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی و عضو شورای انقالب ،عذرخواه شد و از ایرانیان
طلب بخشش کرد؛ و این درحالی بود که دست کم برای سه دهه ،پایی در حکومت نداشت و در موقعیت منتقدی
منصف ،اصالحطلبی پیشه کرده بود .با وجود اینها انصاف و فضائل اخالقیاش موجب شد بنویسد و تاکید کند که
«از کوتاهی ،قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای شورای انقالب و دولت موقت در راستای ممانعت از
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عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت ایران و انحرافاتی که از همان هفتههای آغازین ایجاد شد و آشکارا به
چشم می خورد ،عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختیها و عسرتهایی که بهنام حکومت جمهوری اسالمی
ایران بر آنان روا شد ،پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم».
فاجعه ای که در ایران در حال وقوع است چنان برای مرد آزاده و ایراندوست ،هولناک نمود که تصریح کرد:
«بهعنوان یک ایرانی مسلمان مصدقی» نسبت به «گسترش خرافات ،نادیده گرفتن منافع ملی و نقض فراگیر
حقوق انسانی و سیاسی ملت ایران» نگران است؛ و در نامهای به رهبر جمهوری اسالمی نسبت به تکرار رویدادهای
پرهزینه لیبی و سوریه در ایران هشدار داد.
تقوای دکتر حاج سیدجوادی زبان او را در برابر حاکم جائر ،بیلکنت میساخت؛ چنانکه مرحوم احمد قابل چنین
بود .از همین رو ،بیپروا از «ستم» حکومت مبتنی بر والیت مطلقه فقیه بر ایرانیان نوشت ،و با ابراز خطر نسبت به
تهدید تمامیت ارضی و منافع ملی و تخریب ارزشهای دینی و باورهای اخالقی ،خطاب به آیتاهلل خامنهای نوشت:
«به جد باور دارم که از حمله مغول به این سو ،چنین تهدیدی که توامان به سوی اسالم و ایران صورت گرفته
باشد ،بیسابقه بوده و بی تردید ،این سنخ مخاطرات ،تنها در راستای خواست و سیاستهای محافل صهیونیستی و
منافع افراطیهای آژانس یهود قابل توجیه است».

رهبر جمهوری اسالمی به نصایح و تذکرهای و کیل دیروز خود اعتنایی نکرد؛ تاریخ ثبت خواهد کرد که ارزیابی
کدامیک واقعبینانهتر بوده و رفتار سیاسی کدامیک از آندو بیشتر منافع ملی را تأمین کرده و به گسترش
ارزشهای اخالقی در ایرانزمین یاری رسانده است.
در نتیجه استیالی خشونتمدار مغول« ،بخارا» که چشم وچراغ و مأمن هنرمندان و فرهیختگان و دانشمندان بود،
آن چنان ویران شد و غارت ،که ـ در روایتی مشهور ـ یکی از بخاراییان پس از واقعه در خراسان حکایت کرد:
« آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند ».تمامیتخواهان وطنی نیز «آمدند و کندند و سوختند و
کشتند و بردند» ،اما تمایلی به «رفتن» نشان نمیدهند

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

108

دکتر احمد صدر حاج سید جوادی« ،ایرانی مسلمان مصدقی»
حسین کبیر  :اصطالح «مسلمان مصدقی» را از نامه تیر ماه  ۲۶زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی وام
گرفتهام آنجا که در اعتراض به حکم ممنوع الخروجیاش از سوی شعبه دوم دادیاری داد سرای امنیت شهید
مقدس تهران زندان اوین ،در نامهای نوشت« :مهمترین نگرانیهایم به عنوان یک ایرانی مسلمان مصدقی ،گسترش
خرافات ،نادیده گرفتن منافع ملی و نقض فراگیر حقوق انسانی و سیاسی ملت ایران است» حاج سید جوادی
بزرگمردی بود که همانند استاد و الگوی سیاست ورزی اخالقیاش دکتر محمد مصدق۱۳ ،سال مستمرو خستگی
ناپذیر فعالیت سیاسی-فرهنگی و حقوقی نمود و به تعبیر مرحوم شریعتی «حجت حقوقی و اخالقی» مبارزان و
فعاالن سیاسی-مدنی بود .از سال  ۶۳۹۹که وارد دستگاه قضایی شدتالحظهای که دستش یارای نوشتن و زبانش
یارای گفتن داشت در دفاع از آزادی ،دموکراسی ،اسالمیت و ایرانیت و حقوق بشرنوشت و سخن گفت .پیر دین،
سیاست ،اخالق ،خرد ورزی و اصالح طلبی در عمر بلند و با برکتشبه ارائه «الگوی زیست مسلمانی» پرداخت و در
گفتار و رفتار نشان داد که میتوان دیندار بود و با تمام ت وان و قامتی افراشته و ثبات قدم از حق حاکمیت مردم و
حقوق بشرو عدالت و آزادی و دموکراسی دفاع نمود و با استبداد سکوالر شاهنشاهی و استبداد بنام دین مخالفت
ورزید .امروز نو اندیشان دینی مفتخرند که در میان وفاداران به این نحله فکری بزرگمردانی چون مهندس
بازرگانها ،سحابیها ،طالقانیها و احمد صدر حاج سید جوادی ها و .......وجود داشتند و دارند که آبروی مسلمانی و
الگوهای عملی تالئم میان اخالق و سیاست و دین و دموکراسیاند .مرحوم حاج سید جوادی در کارنامه سیاسی-
فرهنگی اش عضویت در جبهه ملی دوم ،شورای مرکزی نهضت آزادی ایران ،انجمن حقوق بشر ایران و دفاع از
زندانیان سیاسی ،جمعیت دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای و سرپرستی دایرةالمعارف تشیع رادارد .او
حجت روشنی برای کنشگران سیاسی در زمان قدرت و غربت توامان بود .زیرا در دوره صدارتش در دولت موقت
زنده یاد مهندس بازرگان و چه در دوره نکایندگی مردم قزوین در مجلس اول پس از انقالب و چه در دوران انزوا و
غربت خود و هم فکرانش به خاطر انحصار طلبی و تنگ نظری و بیمهری حاکمان ایران بر اصول و ارزشها و
باور هایش استوار ماند .حاج سید جوادی پس از انتخابات سال  ۲۲و برخورد حکومت با مردم با شجاعتی مثال
زدنی لب به اعتراض گشود و مصالح مردم و منافع ملی را بر مصلحت اندیشیهای رایج مقدم دانست و با صدور
بیانیهها و نامه های متعدد به مراجع ،رهبری و مردم دیدگاههای خود را با صراحت ،شجاعت و صداقت تمام بیان
کرد که برای نمونه به چند مورد ان اشاره مینمایم-۶ :اعتراض به بازداشت فعاالن سیاسی و دادگاههای نمایشی و
فرمایشی :دکتر حاج سیدجوادی در مرداد  ۲۲و در واکنش به بازداشت فعاالن سیاسی و برپایی دادگاه نمایشی و
اعتراف گیریهای استالینیستی ،در مطلبی اعتراضی نوشت« :خودزنی سیاسی در پی حبس در بازداشتگاههای
امنیتی نه امری بدیع و جدید که یادگار نحسی از دوران حکومت استالین در روسیه است و گمان میرفت که
نهادهای امنیتی پس از ورود به هزاره سوم متوجه ناکارآ و مضحک بودن این چنین نمایشهایی شده باشند اما
اصرار بر پخش چنین نمایشنامه هایی تقویت کننده این باور است که اخبار مبنی بر مشاوره بازماندگان ک .گ .ب
به مسووالن سازمان اطالعات موازی جدی تر از حدس و گمان است .شگفتا که هنوز در حاکمیت کسانی هستند
که گمان می کنند اعتراف و خودزنی فعالین سیاسی و اجتماعی اثبات کننده مدعای ایشان مبنی بر خط گیری
کلیه منتقدان و مخالفان از دشمنان و یا جاسوس بودن آنان است ».دکتر حاج سیدجوادی در مرداد  ۲۲و در
واکنش به بازداشت فعاالن سیاسی و برپایی دادگاه نمایشی و اعتراف گیریهای استالینیستی ،در مطلبی اعتراضی
نوشت « :خودزنی سیاسی در پی حبس در بازداشتگاههای امنیتی نه امری بدیع و جدید که یادگار نحسی از دوران
حکومت استالین در روسیه است و گمان می رفت که نهادهای امنیتی پس از ورود به هزاره سوم متوجه ناکارآ و
مضحک بودن این چنین نمایشهایی شده باشند اما اصرار بر پخش چنین نمایشنامههایی تقویت کننده این باور
است که اخبار مبنی بر مشاوره بازماندگان ک .گ .ب به مسووالن سازمان اطالعات موازی جدیتر از حدس و
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گمان است .شگفتا که هنوز در حاکمیت کسانی هستند که گمان میکنند اعتراف و خودزنی فعالین سیاسی و
اجتماعی اثبات کننده مدعای ایشان مبنی بر خط گیری کلیه منتقدان و مخالفان از دشمنان و یا جاسوس بودن
آنان است-۹ ».انتقاد از مراجع تقلی د بخاطر سکوت در برابرظلم به مردم و تضییع حقوق آنها« :مراجع ،روحانیون
و فضال و علمای حوزه های فقهی سراسر جهان تشیع ،سکوت و انفعال خود را در قبال چنین فجایعی چگونه
می توانند با کالم صریح امیرمومنان (ع) مطابقت دهند که حتی سرقت خلخال از پای زنی یهودی را بر نمیتابید و
وقوع این حادثه را مایه شرم و مرگ مسلمانان میدانست (نهجالبالغه -خطبه )۹۱؟ ...جا دارد که مراجع عظام و
روحانیت پا به میدان نهند و در اقدامی یکپارچه ،خواستار رعایت حقوق انسانی ،تامین خواستههای تاریخی و جان
مردم سرزمین خود شوند در غیر این صورت ،از بابت سکوت خود ،هیچ پاسخی در برابر خدا و ملت نخواهند داشت
و تاوانی سخت بر عهده روحانیتی خواهد بود که هرزمان در طول تاریخ این سرزمین ،فریاد مظلومیتی کشیده
است ،مردم به ندایش پاسخ دادهاند -۳ ».در خواست از مجامع دینی و حقوقی بین المللی از جمله دبیر کل سازمان
ملل ،پاپ بندیکت شانزدهم و رئیس اتحادیه اروپا برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران« :نامههای
سرگشاده آقایان عبداهلل مومنی و حمزه کرمی از فعاالن دانشجویی و سیاسی ایران که امروز گرفتار و دربند
هستند ،حکایت از درستی این ادعا و عمق فجایعی دارد که امروزه در دستگاههای قضایی و زندانهای ایران جاری
است .بنابراین خواهشمند است تا با استفاده از تمامی امکانات خود از یک سو در جهت توقف فوری و جلوگیری از
اجرای احکام ناعادالنه صادره در خصوص فعاالن سیاسی ایران ،به ویژه محکومان به اعدام و از سوی دیگر با ارسال
گزارش به نهادهای حقوقی بین المللی ،نسبت به پیگرد کیفری و محکومیت اشخاص و نهادهای شبه نظامی /
امنیتی و در راس آنان شخص رییس دولت ایران اقدام الزم مبذول فرمایید .در غیر این صورت اقدامات و اعالم
مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص سایر متهمان جرایم عمومی توجیه مناسبی نزد افکار عمومی جهان
نخواهد داشت و چه بسا به گونه دیگری تعبیر شود-۳ ».نامه به مقام رهبری به عنوان وکیل ایشان در دوره
ستمشاهی و در خواست آزادی رهبران جنبش سبزآقایان مهندس میر حسین موسوی و مهدی کروبی« :در دوران
مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت
قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزهای برای کسب مال و جاه باید وجود میداشت ،گواهی و تایید
می فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی ،درخواستی نداشتهام اما اینک و در زمانهای که تنها ،لقای
محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می شود ،شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان
اعضای خانواده و خانواده بزرگترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادیخواهان دربند اعالم میکنم .شایسته
است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور
آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه االسالم و
المسلمین مهدی کروبی و اعالم آشتی ملی ،زمینه بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید ».در بخشی دیگر از
این نامه توصیه میکنند« :توصیه می شود که الاقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه خود ،نگذارید که در
دوران زمامداریتان ،چنین نقشی از شما بر جای بماند .بنابراین انتظار میرود که در اقدامی اساسی ضمن صدور
دستور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحالل تشکیالت دادگاه انقالب ،امکان پاسخگویی و
استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی کفایت دولت و آقای احمدینژاد و همچنین،
زمینه ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعالم آشتی ملی را فراهم آورید» -۱تاکید بر مشی اصالح
طلبانه و مسالمت جویانه برا ی تحقق پایدار دموکراسی در روندی تدریجی در پیامی به مناسبت پنجاهمین سال
تاسیس نهضت آزادی ایران « :نهضت آزادی ایران در طی حدود نیم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاکمیت
قانون ،همواره بر این امر تاکید داشته است که دمکراسی یک رخداد صرفاً سیاسی نیست که در اثر رویدادی خاص
و یا در لحظه ای معین روی دهد و بلکه ،فرآیندی است اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی که در مسیر پیگیری مستمر
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آن ،به درجات گوناگون پدید آمده و تکامل و تعمیق خواهد یافت و چنین دستاوردی نه با زور و تحمیل که تنها با
پذیرش و باور عام ملت و حتی هیات حاکمه به این حقیقت که دمکراسی بدیل و جایگزنی ندارد ،به دست خواهد
آمد .از همین رو ،با تاکید بر شیوههای مدنی و مسالمتجویانه ،تغییرات تدریجی در چارچوب قانون را در ارتقای
فرآیند حاکمیت ملت و دمکراسی موثرتر ارزیابی کرده و برای آگاهیبخشی اهمیتی دوچندان قائل بودهاند .گزینش
راهبرد» جنگ حجت و نه جنگ قدرت «نیز در دهه شصت خورشیدی بر همین اساس روی داد»  -۱عذر خواهی
از مردم به خاطر قصورها « اینجانب به عنوان فردی که بیش از شصت سال در عرصه سیاست و اجتماع ایران
حضور داشته ام ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقالب مردمی  ۶۳۱۱و آرمانهای آن و دفاع از عملکرد خویش و
یارانمان در نهضت آزادی ایران در خالل پیروزی انقالب و پس از آن ،از کوتاهی ،قصور و یا ناتوانی خود به عنوان
احدی از اعضای شورای انقالب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت
ایران و انحرافاتی که از همان هفتههای آغازین ایجاد شد و آشکارا به چشم می خورد ،عذر خواسته و از ملت ایران
به جهت سختیها و عسرت هایی که به نام حکومت جمهوری اسالمی ایران بر آنان روا شد ،پوزش طلبیده و از
خداوند منان طلب آمرزش دارم» مواردی که ذکر شده نمونه مشت از خروار بود و نشان از بزرگی روح و منش
اخالقی آن زنده یاد .از خداوند بزرگ می خواهم که او را با نیکان از دوستانش هم نشین گرداند و جامعه ما را
توفیق پاسداشت راه و اندیشه و منش این بزرگوار قرار دهد .ضایعه فقدان این پیر و مرشد سیاست ورزی اخالقی و
دینداری نو اندیشانه را به ملت ایران و یارا ن و همفکران آن مرحوم ،جناب دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل محترم
نهضت آزادی ایران و خاندان محترم حاج سید جوادی تسلیت میگویم و برای آن بزرگ از معشوق محتشم رحمت
واسعه الهی و هم نشینی با جان جانان و برای خانواده محترمشان شکیبایی ،سالمتی و سر فرازی در خواست
مینمایم.
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مرد قضاوت و صدر صداقت  -جرس
حسن یوسفی اشکوری  :به طور معمول وقتی کسی از میان ما (مای ایرانی) میرود (مخصوصا اگر از نامداران
باشد) در ستایش او داد سخن میدهیم و اندر مناقب او بسیار وگاه به گزاف سخن میگوییم (این نوع گزافه
گوییها در مجالس ختم سنتی ما بسیار رایج است) و این صد البته سنت پسندیدهای نیست .با این همه شاید
بتوان بر این سنت مهر تأیید نهاد که از تازه درگذشتگان جز به نیکی یاد کردن ممدوح نیست و اینکه گفتهاند «از
مردگانتان به خیر و نیکی یاد کنید» به همین دلیل است.
از زنده یاد احمد صدر حاج سیدجوادی میتوان از جهات مختلف سخن گفت و میتوانم سخن بگویم .چرا که من
افزون بر روابط عمومی که از سال  ۱۲با طیف نهضت آزادی داشته و دارم در چهار سال مجلس اول و بعدها در
دهه هفتاد به عنوان عضو ویراستاران دایره المعارف تشیع (صدر حاج سیدجوادی ،کامران فانی ،بهاءالدین
خرمشاهی و من) با آقای صدر همکار و با او محشور بودم و از اواخر دهه شصت تا اواسط دهه هشتاد (پیش از
مهاجرت) به عنوان نویسنده و همکار قلمی دایره المعارف تشیع باز با ایشان مراوده داشته و با او انس و الفت
مستمر داشتم .اگر قرار بر خاطره گویی باشد میتوان خاطرات مفید از او گفت اما فعال از آن در میگذرم .هدف از
طرح این روابط و سوابق برای این است که بگویم من در سی و سه سال اخیر با مرحوم صدر آشنایی خوبی داشتم
و از این رو آنچه در این یادداشت کوتاه به اختصار خواهم گفت محصول شناخت و تجربه عینی من است نه از باب
ثناگوییهای رایج و احیانا مبالغه آمیز برای درگذشتگان.
نخست به طور کلی و اجمال بگویم که صدر تقریبا از تمام جهات اخالقی و انسانی در سطح عالی بود و از این نظر
یک نمونه مثال زدنی است .با همه مهربان بود و جز به احترام با کسی برخورد نمیکرد .به صراحت و روشنی
عرض می کنم که حداقل در این دوران نسبتا طوالنی معاشرت با ایشان حتی یک نمونه را به یاد نمیآورم که بر
کسی خشم گرفته و یا حداقل خشم و عصبانیت خود را بروز داده باشد .بارها اتفاق میافتاد که در روابط کاری با
کادر فنی دایره المعارف و برخی همکاران دیگر و حتی برخی نویس ندگان کاری و رخدادی موجب گله و
ناخرسندی ایشان و یا ما شده باشد اما ندیدم که او در انتقاد و خرده گیری از مرز اعتدال و ادب خارج شده و مثال
تندخویی کرده باشد .اصوال وقتی می خواست از کسی خرده بگیرد و انتقاد کند اوال به دشواری میافتاد و برایش
سخت بود که از عیب کسی بگوید و ثانیا نقد هایش را به صورت نرم و غالبا غیرمستقیم بیان میکرد .تنها جایی که
از صراحت برخوردار بود و شفاف حرف می زد نقد حاکمان و گله از وضع موجود به ویژه عملکرد دستگاه قضایی
بود .فروتنی و ادب و مهربانی وی در برابر همه فوق العاده بود .با وجود کهولت سن و انواع بیماری و ناتوانی جسمی
هرگز در انجام مسئولیت هایش در کار دایره المعارف کوتاهی نمیکرد .به یاد میآورم که چند بار در زمستان و
برف از خانه خارج شد تا به محل کار بیاید زمین خورد و یک بار پایش شکست .بار ها زنده یاد خانم فهیمه محبی
(مدیر داخلی دایره المعارف) خواست تا برایش تاکسی بفرستد اما او قبول نکرد .با توجه با این مجموعه از
خصوصیات اخالقی و انسانی بود که مرحوم مطهری صدر حاج سیدجوادی را در حد «عصمت» ستوده بود .دوست
فاضل و محقق جناب صدر واثقی (نویسنده کتاب «سید جمال الدین اسدآبادی پایه گذار نهضتهای اسالمی» و
حقوقدان که با شماری از حقوقدانان هفته یک بار با اقای صدر در محل دایره المعارف جلسه داشتند) در مقام
تکریم و توصیف اخالقیات دینی و انسانی صدر چند بار به من گفت که آقای مطهری میگفت میتوان به آقای
صدرحاج سیدجوادی نسبت «عصمت» داد .با توجه به منزلت علمی و دینی گوینده آن میزان اعتماد و موقعیت
اخالقی زنده یادصدر در جمع رجال دینی و روحانی نیز آشکار میشود.
اما به گمانم مهم ترین ویژگی مرحوم صدر دقت و حساسیت حقوقی و قضایی او بود .این هم البته دور از واقعیت
نیست بلکه کامال طبیعی مینماید .چرا که او بیش و پیش از هر چیز یک حقوقدان برجسته و وکیل با تجربه بود و
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در امر قضا و امور دادگستری و محاکمات تخصص و تبحر داشت .سالها در مراحل و مراتب مختلف قضایی و در
مقامات میانی و عالی دادگستری کار و فعالیت کرده بود .از پیش از انقالب تا پس از آن .هم به لحاظ نظری و
حقوقی از امر قضا در دو حوزه شرعی و عرفی اطالع کافی داشت و هم به لحاظ عملی از راز و رموز محاکم و
واقعیت های جاری در دستگاه قضایی آگاه بود .از این رو وقتی از وضعیت دادگستری و دستگاه قضایی و نحوه
محاکمات در این نیم اخیر میگفت و به ویژه زمانی که از اوضاع و احوال دو دوره پیش و پس از انقالب میگفت و
این دو دوره را با هم مقایسه میکرد و نمونههایی را در مقام توضیح دو دوره میگفت واقعا سخنانش شنیدنی بود.
بارها و بارها از او شنیده ام (و قطعا شمار زیادی از افراد که با او محشور بودند نیز از او شنیدهاند) که با تأسف بسیار
پس از آنکه به فسادهای مالی و سیاسی و بیقانونی دادگستری رژیم پیشین تصریح میکرد اما با شفافیت و
صراحت تردیدناپذیر میگفت اما در جمهوری اسالمی انواع فسادها (از بی قانونی و قانون گریزی گرفته تا تبعیض و
رشوه خواری و فامیل بازی و )...به مراتب بیشتر و گستردهتر از زمان پیشین است.
در هرحال احمد صدر حاج
سیدجوادی از نیک مردان
روزگار ما بود .یادگار نسل
بعد از مشروطه و از رهبران
انقالب  ۱۱و از کنشگران
سیاسی و مدنی و حقوق
بشری دوران پس از انقالب
تا آخرین لحظه زندگی.
لحظهای از رنج مردم و دفاع
از حقوق مردم غافل نبود .او
عضو نهاد سیاسی و حزبیای
بود که در منشور تأسیس
خود در سال ( ۶۳۳۳دوازه
سال پس از تصویب اعالمیة جانی حقوق بشر) اجرای حقوق بشر را از اهداف و آرمانهای خود آورده بود (نهضت
آزادی ایران) .در سالیان اخیر که حقوق بشر در ایران اهمیت بسیار یافته بود و تقریبا به گفتمان عمومی فعاالن
سیاسی و جامعه مدنی ایران تبدیل شده بود صدر همواره از همراهان و فعاالن این عرصه بود .از «کانون مدافعان
حقوق بشر» با سرپرستی سرکار خانم شیرین عبادی گرفته تا نهادهای دیگر .احتماال با توجه به تخصص صدر در
مجموعه نهضت آزادی او بود که بیش از دیگران اهمیت حقوق بشر را میدانست و بر اجرای آن میکوشید .در
سال گذشته همراه با چند تن از فعاالن فرهنگی و سیاسی و حقوق بشری ایران از جریانهای مختلف برای
جلوگیری از جنگ و ویرانی کشور فراخوان صلح و آزادی داد و در پی آن کمپینی برای پیگیری آن پدید آمد.
در یادنامهای که در سال  ۱۳به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد مهندس بازرگان به همیت مجله «ایران
فردا» انتشار داد دربارة بازرگان نوشتم« :مردی در ارتفاع صداقت» و اکنون با گشاده دستی همین عنوان را برای
احمد صدر حاج سیدجوادی به کار ببرم .در عین حال شاید درستتر این است که بگویم« :مرد قضاوت و صدر
صداقت».
روانش شاد و خاطرهاش جاودان باد.
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«صدر» ،صدر و پیشکسوتِ پیشکسوتان -ملی-مذهبی
حسن فرشتیان  :پیرمرد« ،صدر» و پیشکسوت پیشکسوتان بود ،حقوقدان بود و مرد اخالق و سیاست .هر جا
بود پاک بود ،چه در قضاوت و وکالت ،چه در و زارت و اسارت .هرجا بود نگران بود ،نگران تاراج دیانت و ایرانیت .او
باقیمانده «پایندگان» بود و چراغ راه «آیندگان».
روزی و روزگاری بر مسند قضاوت نشسته بود و چون به بررسی پرونده ارباب قدرت رسید ،از کار برکنار و سرانجام
اجبارا بازنشسته شد.
به وکالت روی آورد تا شاید بتواند حقی را از ناحقی بازستاند .در همین راستا به رایگان وکالت سیاسیون و
آزادیخواهان را در دوران پهلوی بر عهده گرفت .آنگاه در جمعیتهای «دفاع از آزادی» و «طرفداران حقوق بشر»
به دفاع از حقوق مردم و زندانیان سیاسی پرداخت.
پس از پیروزی انقالب بهمن  ۶۳۱۱در دولت موقت ،عهده دار وزارت کشور و سپس دادگستری شد .پیشکسوتان،
در پی آبادی و آزادی «خانه» بودند و جوانان انقالبی در پی فتح جهان و پوزه مالی استکبار ،از دیوارها باال
میرفتند .دولت موقت که «دولت مستعجل» بود ،در برابر شور و شعار جوانی ،جای خویش را به جوانان احساساتی
و پرشوری داد که هنوز پس از سه دهه ،ملتی در گروگان آن شور جوانی ،خسارت رفتارشان را میپردازد و زیان
کردارشان را.
عمر دراز و پر برکت او سبب شد که وی بارها «پیری» کند و «مرشدی» .اما دوبار از این «پیری کردنها» ،در
گنجینه تاریخ ایران ثبت خواهد شد .هر دو بار همسفر سحابی بود ،یکبار با «سحابی پدر» و باری دیگر با «سحابی
پسر».
یکبار در اوج شور انقالب  ۱۱هنگامیکه با پیران و پیشکسوتانی چون مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداهلل سحابی،
دعوت به خردورزی میکرد ،و باری دیگر ،سه دهه بعد ،زمانی که شور جوانی و سبزی ،داخل و خارج کشور را
فراگرفته بود و ملتی دوباره زنده شده بود ،این بار با مهندس عزت اهلل سحابی و یاران دیگر ،باز پیری کردند و
مرشدی.
پس از حوادث انتخابات  ،۶۳۲۲هنگامی که میبیند جوانان و حتی پیشکسوتانی که تالش سه دهه خویش را بر
باد فنا میدیدند و فرصتی پدید آمده بود تا همه بغض های فروخورده این سالیان را آواز دهند ،پیرمرد ،کسوت
«پیشکسوتی» بر تن کرد ،و عبای «پدر» بر دوش ،و عصایش در دست ،به صحنه آمد تا «پیری» کند.
این بار ،وی خطر را شدیدتر احساس میکرد و به صراحت فریاد برآورد که« :از حملهی مغول به این سو ،چنین
یورش و تهاجمی علیه «ایرانیت و اسالمیت» به نحو توامان رخ نداده است»( .پیام به مناسبت پنجاهمین سالروز
تاسیس نهضت آزادی ایران)۶۳۲۳ -
از یکسو ،در هشتمین سالگرد درگذشت دکتر یداهلل سحابی ،مشفقانه به حاکمان جمهوری اسالمی تذکر میداد:
«اگر میخواهند از مسیر ظالمانهای که پیش گرفته اند ،بازگردند؛ به سخنان آن پیر دوباره مراجعه کنند که از آن
جمله نامهای به رهبر فعلی جمهوری اسالمی در سال  ۶۳۱۲بود که اگر آن انتقادات را میپذیرفتند وضع حکومتی
که با وعده مدینة النبی برسر کار آمده بود این نمیشد» (فروردین .)۶۳۲۲
از سویی دیگر ،در برابر کم حوصلگیها ،شتابها و بیتابیها ،نور امید میتاباند که «مبادا سختیهای روزگار
موجب دل سردی و ناامیدی شما شود که البته باید به گسترش و تعمیق ظرفیت های اخالقی و روحی شما و ایجاد
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انگیزه ،توان و خواستی مضاعف در پیگیری مطالبات تاریخی م لت عزیز ایران بیانجامد و این نکته را پدر پیری با
شما در میان می گذارد که اگرچه رنج بیش از هفتاد سال تالش و حضور در عرصهی اجتماع و سیاست ،تنش را
رنجور داشته و جانی خسته برایش باقی گذاشته است ،اما بیش از هر زمان دیگری به آینده ایران و تحقق آزادی و
دمکراسی ب اور داشته و امیدوار است و از همین رو تاکید مجدد دارم که در مسیر سبزی که پیش رو دارید ،پیوندها
را مستحکمتر و با اتحاد و همدلی پیش روید» (از همان پیام.)۶۳۲۳ -
اینبار او نیز ،چونان سحابی پسر ،غرق امید میشود ،و شور و آگاهی مردم را نشانی از امیدواری خویش میبیند.
گویا به منزلی رسیده است و رسیدن تا همین منزل را ارج میگذارد و غنیمت میشمارد.
«رفتن یک منزلی بر بوی ناف
بهتر از صد منزل گام و طواف
آن دلی کو مطلع مهتاب هاست
بهر عارف فتحت ابواب هاست» (موالنا)
«نگاه» این روشن ضمیران عالم سیاست و انسانیت ،داستان پیرانِ و پیشکسوتانی هست که سعدی در گلستان ،به
حکایت میآورد:
«روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوهای سست مانده .پیرمردی ضعیف از پس کاروان
همی آمد و گفت چه نشینی که نه جای خفتنست؟ گفتم چون روم که نه پای رفتنست .گفت این نشنیدی که
صاحب دالن گفتهاند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن.
ای که مشتاق منزلى ،مشتاب
پند من کار بند و صبر آموز
اسب تازی دو تک رود به شتاب
واشتر آهسته میرود شب و روز».
جوانان دلسوخته و پر شور و تحقیر شده ،رنج میکشیدند و بغض فرو میخوردند« ،خس و خاشاک» خطاب
میشدند و «میکروب» لقب می گرفتند ،اینجا بود که پیرمرد از یکسو ،و سحابی و پیشکسوتان دیگر ،از سویی
دیگر ،قلم بدست گرفتند ،گفتند و نوشتند تا تجربه خویش منتقل کنند به جوانان ،و به آنان بگویند :آن
حداقلهایی را که شما «دیوار» میبینید ،ما «درب» میبینیم ،به اینجا که رسیدهایم نه «به بُن بست» است ،بلکه
«خروج از بن بست» میبینیم.
«با تو دیوارست و با ایشان درست
با تو سنگ و با عزیزان گوهرست
آنچ تو در آینه بینی عیان
پیر اندر خشت بیند بیش از آن
پیر ایشانند کین عالم نبود
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جان ایشان بود در دریای جود» (موالنا)
موال علی ،در ستایش این تجربههای پیشکسوتان ،میگفت « :اندیشه پیر در نزد من ،از تالش جوان خوشایندتر
است» و در تعبیری دیگر نقل شده است که تجربه پیران از آمادگى رزمى جوانان برتر است( .رَأْیُ الشَّیْخِ أَحَبُّ إِلَیَّ
منْ جَلَد الْغُلَامِ وَ رُوِیَ منْ مَشْهَد الْغُلَام -نهج البالغه).
موالنا نیز که خود در تجربه پیری به اوج شکوفایی رسیده بود بارها تکیه میکرد بر این تجربههای غنیمت عُمر:
«آنچ در آیینه میبیند جوان
پیر اندر خشت بیند بیش از آن»
موالنا نیک می دانست که مثل همیشه تاریخ ،تجربه و دلسوزی پیران را توان مقاومت در برابر موجهای پر شور و
انرژی های لبریز شده جوانان نیست ،اینجاست که در قامت پیر و پیشکسوت ،به جوانان امید میداد و چراغ راه ،و
به پیران و پیشکسوتان نیز میآموخت تا در برابر آن سیل آرزوها ،مشعل امید باشند و چراغ آرزو:
«آنچ بیند آن جوان در آینه
پیر اندر خشت میبیند همه
پیر عشق تست نه ریش سپید
دستگیر صد هزاران ناامید»
پیرمرد ،سراسر امید شد و نشاط .سحابی نیز هیچگاه به اندازه این دوران ،به تاریخ ایران ،و رشد و آگاهی جوانان،
امیدوار نبود.
پیرمرد در همان پیامش در سال  ۶۳۲۲اظهار امیدواری میکند« :جوانان ی که در چند ماه گذشته جان بر کف برای
اصالح راه به بیراهه کشانده شده انقالب اسالمی به خیابان ها آمدند ،با مطالعه تاریخ و زندگی این بزرگواران و
همرزمان دیگرش ،مهندس مهدی بازرگان و آیت اهلل سید محمود طالقانی ،از آنان درس بگیرند و متوجه باشند که
سحابی نزدیک به یک قرن برای هدفش ایستادگی کرد ،از حرکت باز نماند ،و امید خود را از دست نداد».
بدون تردید پیری کردنهای وی ،منافاتی با جوانی و جوانگرایی جوانترها نداشت و ندارد که این دو مکمّل یکدیگر
هستند« :شور و پاکی و آزادیخواهی جوانی» و «تجربه و دانش پیران».
در این معجون ،شور و تالش جوانی «ارزش» محسوب میشود نه «خامی و غفلت» .زیرا آن «شور» ،پیوند خورده
است با «خرد و تجربه» .بدبخت و بازنده آنست که خویش را از سود خردورزی و تجربه آموزی بیبهره سازد «فانِّ
الشِّقىّ من حرم نفع ما اوتى من العقل و التِّجربة» (نهج البالغه).
«نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را» (حافظ)
اگر آن «شور و توان» با این «خرد و ایمان» بتوانند همدستی و همرنگی کنند« ،توانها» هدر نخواهد رفت و
تجربهها تکرار نخواهد شد ،زیرا آنکه «تجربهها» و «تجربه شدهها» را باز تجربه کند غرق در پشیمانی خواهد شد:
«مَنْ جَرَِّبَ المُجَرَبْ حَلَِّتْ بِه الندامه».
«خود ارچه پیر شود دولتش جوان باشد
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اگر قبول نصیحت کند جوان از پیر
به مال و عمر اگر چه توانگرست و جوان
به پند دادن پیران غنی است چون تو فقیر» (سیف فرغانی)
سعدی ،حال و وضع «اتابکی» که پیوندی زده بود از این دو «توان» ،را چنین توصیف میکند:
«جوان جوانبخت روشنضمیر
به دولت جوان و به تدبیر پیر».
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی ( ،)۶۳۲۹-۶۹۲۱در اردیبهشت  ،۶۳۲۳در حالیکه  ۲۳سال سنِّ داشت به حکم
دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج شد .او بارها مزه حبس را چشیده بود،گاه «همراه با موکالن سابق خویش»
وگاه «توسط موکالن سابق خویش».
موکالن سابق ،هیپچگاه پیرمرد را تنها نگذاشتند،گاه همسفر حبسهای مکرر او میشدند وگاه ،خود فرمان حبس
او و یارانش را میدادند تا پیرمرد «ادب» شود.
آخرین بار ،نوبت «آن قاضی» رسید که حرمت پیشکسوتی و استادی را بلد نبود و در جایگاه نوه او و شاگرد
شاگردانش ،پیرمرد را ممنوع الخروج کرد .ولی این بار ،اجرای این حکم به دو سال هم نکشید ،پیرمرد وکیل بود و
راه بلد .با پریدنش ،یکبار دیگر ،پوزخند تلخی زد به حاکم و عدالتش ،به قاضی و فراستش ،به مجری و کیاستش.
پیرمرد ،رندانه از قفس پرید ،و قلم در دستان آن قاضی امنیتی ،خشکید.
و اکنون ،قاضی مانده است و امضایش در پای این حکم .کاش پیرمرد بود تا به او میآموخت چگونه خود را برهاند
از شرِّ و وِبالِ این طنز بیمزِّه ،که بر کاغذ آرم دار و رسمی دادسرا ،مکتوب شده است.

این حکم و اینگونه حکمها و
قرارهای امنیتی -قضایی در
گنجینه تاریخ باقی خواهد
ماند .همچنان که قضاوت
پیرمرد و پیگیری وی در
مورد پروندههای اختالس
اربابان قدرت ،و وکالت وی از
مبارزان ،هنوز پس از نیم
قرن ،در گنجینه و حافظه
احکام قضایی تاریخ ایران،
«بایگانی راکد» نشده است.
اگر قاضی به پیرمرد مراجعه کند ،شاید پیرمرد از آرامگاه اجدادی خویش (که «همه قبیلهاش عالمان دین بودند»)،
فروتنانه به وی راهی بیاموزد:
«از ما فروتنیست بکش تیغ انتقام
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بر خاطر شریفت اگر کینه باقی است
نقدینه وفاست همان بر عیار خویش
قفلی که بود بر در گنجینه باقی است» (وحشی).
پیرمرد ،دو بار پیری کرد و رفت .و اکنون در «بایگانی غیر راکد قوه قضاییه ایران» ،دو «نام» مانده است بر تارک
برگه «حکم ممنوع الخروجی وی» .یکی نام متهم« :احمد صدر حاج سیدجوادی» و دیگری نام قاضی امنیتی ج .ا.
ایران.».…« :
متهم ،زنده است .هرچند که ممنوع الخروج است ولی از قفس پریده است:
«نیست مخلوق آنکه دایم زیست
هر که باقی است ذکر او ،باقی است
عاقل از پایه معانی دهر
کی خورد آب زندگانی دهر؟
هر که او نیک نامی اندوزد
در جهان کسوت بقا دوزد
هر که را علم و ملک و دین باشد
عین آب حیات این باشد
مصطفی گفت و یاد میگیرند:
در جهان مؤمنان نمیمیرند» (عراقی).
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«صدر» نجابت و آزادگی -روزنامه بهار
محمد بستهنگار  :تعدادی از شخصیتهای سیاسی کشور درگذشت احمد صدرحاجسیدجوادی را تسلیت گفتند.
محمد خاتمی ،محمدرضا عارف و عبداهلل نوری از جمله کسانی بودند که در پیامهایی جداگانه درگذشت او را
تسلیت گفته و یاد و خاطره اش را گرامی داشتند .احمد صدرحاجسیدجوادی از اعضای دولت موقت و از یاران
مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود .وی که به عنوان وزیر کشور دولت موقت مسئولیت برگزاری رفراندوم جمهوری
اسالمی را بر عهده داشت ،روز  ۶۶فروردین در سن ۲۱سالگی دیده بر جهان فرو بست و روز  ۶۹فروردین همزمان
با سالگرد آن رفراندوم از بیمارستان آبان تهران تشییع و پیکرش برای تدفین راهی قزوین شد .مجلس ختم مرحوم
صدر حاج سید جوادی روز گذشته در منزل او برگزار شد .در این مراسم چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله
محمدرضا عارف ،غالمحسین کرباسچی ،عبداهلل نوری ،ابراهیم یزدی ،حبیب اهلل پیمان ،غالم عباس توسلی ،محمد
توسلی ،علی اکبرمعین فر ،محمد بسته نگار و چهره های دیگر سیاسی حضور داشتند .حاضران در این مراسم با
قرائت فاتحه و خواندن سرودای ایران یاد او را گرامی داشتند.
در اردیبهشتماه  ۶۳۳۳بعد از تاسیس نهضت آزادی ایران و عضویت و فعالیت در آن ،در کنار نامها و
شخصیت های معروف و نامی زمان ،یعنی طالقانی ،بازرگان و سحابی ،که بهصورت آشکار نام خود را بهعنوان
موسس معرفی کرده بودند یکی از مدافعان آزادی و دموکراسی که سالها قبل در نهضت ملی ایران به رهبری
مرحوم دکتر محمد مصدق همچون دیگران به فعالیت مشغول بود ،اینک یکی از تاثیرگذاران و نقشآفرینان در
تصمیمگیریهای نهضت آزادی ایران و سپس بهاجرادرآمدن آنکه نقش اساسی داشت اما هیچوقت تظاهری از او
دیده نمیشد و در ذیل اطالعیهها نامی از وی به میان نمی آمد یا یکی از سخنرانان جلسات نبود ،اما مرتب نقشش
به گوش میرسید و نامش شنیده میشد ،نام احمد صدر بود .در همان ایام بعد از سالهای خفقان کودتای
۹۲مرداد  ۶۳۳۹به علت شرایط داخلی و خارجی ،فضای نس بتا بازی که در جامعه به وجود آمده بود ،جبهه ملی
ایران و نهضت آزادی ایران و دیگر احزاب و گروههای سیاسی و ملی فعالیتهای علنی خود را آغاز کردند و با
رویکارآمدن دولت دکتر امینی در روزنامهها خواندم شخصی به عنوان دادستان عمومی تهران منصوب شده است و
او بالفاصله با بهجریانانداختن پرونده مفسدان اقتصادی و کسانی که در این سالها و موقعیتهای بهوجودآمده بعد
از کودتا به غارت اموال عمومی پرداخته و کیسه های خود را پر کرده بودند یا افرادی بودند که به شکنجه مخالفان
دست زده و آنها را تا سرحد مرگ آزار و شکنجه داده بودند و در دادگاههای غیرقانونی نظامی محاکمه و
محکومشان کرده بودند .اکنون با بازشدن فضای سیاسی ،کسی که تمام تالشش این بود که این چهرههای غارتگر
و ضدانسانی را به جامعه معرفی کند و آنها را به مکافات عمل خود در چارچوب قانون برساند کسی نبود جز احمد
صدر حاج سیدج وادی ،دادستان وقت تهران .شادروان احمد صدر حاج سیدجوادی قاضی باتقوا ،شجاع و باارادهای
بود که در ۲۱سال قبل در سال  ۶۹۲۱شمسی در قزوین در یک خانواده علم و دانش پا به عرصه حیات میگذارد.
بعد از اتمام تحصیالت حقوقی با رتبه قضایی در دادگستری مشغول خدمت میشود و از همان ابتدا صداقت،
شجاعت و اراده خود را در پرونده های مختلسان و غارتگران حقوق مردم به خوبی نشان میدهد و مدارج قضایی را
تا آخرین مرحله میپیماید ،باالخره در  ۶۳۳۳از طرف وزیر دادگستری وقت به دادستان عمومی تهران منصوب
میشود .اما فعالیتهای سیاسی او در نهضت آزادی ایران همانطوری که گفته شد هر موقع هر مسئلهای پیش
میآمد و هر تصمیمی گرفته میشد ،هر اقدامی صورت میگرفت ،نام احمد صدر در این تصمیمگیریها و اقدامات
به گوش میرسید؛ به خصوص بعد از بازداشت سران و فعاالن نهضت و محاکمه و محکومیت آنان نقش آقای صدر
ب یش از گذشته شده بود و خانه وی محلی برای فعاالن نهضتی بود؛ چنانکه در خرداد  ۶۳۳۹که جمعی از جوانان
و دانشجویان جلساتی در منزل ایشان داشتند به یورش ماموران ساواک و دستگیری آنان منجر میشود .در
سال های زندان و تبعید ،ایشان عالوه بر اداره تشکیالت نهضت ،به وضع زندانیان و خانواده آنان توجه خاصی داشت
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که مبادا دچار مشکل شده یا اگر مشکلی پیش آمده در حل آن کوشا نباشد .برای نمونه وقتی در زندان بین
زندانیان و مسئوالن زندان درگیری پیش میآید و آنان برای اینجانب پرونده جنایی تشکیل میدهند و با ارسال آن
به دادگستری میخواستند مجددا به سال ها زندان محکوم کنند اما وقتی آقای صدر متوجه میشوند با مالقات با
بازپرس پرونده ،او را در جریان امر قرار داده و مسئله را برای او روشن میکند که با پیگیریشان پرونده ساختگی
تبدیل به جزای نقدی شده و مختومه میشود .در  ۶۳۱۳بعد از دستگیری سران و فعاالن مجاهدین اولیه وقتی
مرحوم طالقانی را از برپایی نماز عید فطر محروم و او را در حبس خانگی نگه میدارند و بعد از یکماه به
محکومیت سهساله به زابل تبعید میکنند ،با فعالیتهای صدر این محکومیت به یکسالونیم تقلیل و از زابل به
بافت کرمان که نسبتا خوشآبوهواتر از زابل بود تبدیل میشود .در اواخر  ۶۳۱۱که مرحوم مهندس بازرگان ۲نفر
از شخصیت ها و فعاالن و مبارزان نهضت آزادی را برای تشکیل مجدد فعالیت نهضت دعوت کردند ،کسی که دراین
دعوت نقش داشت و خانهاش آماده برای برگزاری جلسات بود ،آقای احمد صدر حاجسیدجوادی بود .در
فعالیت های بعدی و در تشکیل و تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوقبشر ،آنهم در زمانی که صحبت از
حقوقبشر چندان مطبوع گروه های سیاسی نبود و حداکثر این کار را یک عمل رفرمیستی و نه انقالبی میدانستند
باز در این فعالیتها نام احمد صدر حاج سیدجوادی مطرح بود.
کسی که در شورای انقالب ،بعد از انقالب در مسند وزارت در وزارت کشور و وزارت دادگستری و سپس نمایندگی
مجلس او را مست قدرت نکرد تا به هر وسیله ای که شده است خود را به قدرت بچسباند و از خدمت و فعالیت به
این سرزمین و این آب و خاک بازبدارد و در این راه هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد .این شخص احمد صدر
حاج سیدجوادی است .کسی که بعد از مجلس اول و اتمام دوران نمایندگی به عنوان یک منتقد دلسوز و ناصح
مشفق برای کشور در کنار شخصیت ها و فعاالن آن زمان ،ازجمله بازرگان و سحابی ،همچنان به فعالیت مشغول
بود .در نهضت ،در جمع یت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی ،تایید ،همراهی و هماهنگی با شورای فعاالن ملی-
مذهبی دفاع از حقوق خانوادههای قتلهای زنجیرهای و ،...در دادن اطالعیهای فردی و دستهجمعی از هیچگونه
کوششی خودداری نمیکند و برخالف اعتقاد و ایمانش قدمی برنمیدارد .نام این شخص احمد صدر
حاجسیدجوادی است .مرحوم احمد صدر حاجسیدجوادی در سال های بعد از انقالب عالوه بر کارها و فعالیتهای
سیاسی -اجتماعی دست به کار بزرگ و سترگی زد که تا آنزمان کمسابقه بود و آن تاسیس موسسهای بود برای
تدوین دایرهالمعارف که به تدوین دایرهالمعارف تشیع منجر شد که تاکنون ۶۳جلد آن منتشر شده است و امید
است که با همت مسئوالن این دایرهالمعارف دیگر مجلدات آن که چند جلدی بیش نمانده است تدوین و منتشر
شود .مرحوم احمدصدر نمونه و مصداق واقعی این آیه بود که در تمام عمر طوالنی و پربار خود به عهد و پیمانی
که با خد ای خود و مردم این سرزمین و این آب و خاک داشت همچنان وفادار و پایبند باقی ماند« .من المومنین
رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه فمنهم من قضی نخبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیال»
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سه مرد  ،سه عصا/روز آنالین
تقی رحمانی
می خواهم از احمد صدر ،طالقانی ومصدق کبیر بگویم؛ اینان که خوش نامان ،ناکام بودند .هر سه هم در آخر عمر
سر به عصا و مضطرب برای فردای ایران رفتند .مصدق در تبعید گاهی ،که خانه اش بود با عصا و مظلومانه به فردا
مینگریست .طالقانی به ظاهر در اوج قدرت در مجلس خبرگان در  ۶۳۱۲سر به عصا نگران ایران فردا بود .در سال
 ، ۶۳۲۳باز احمد صدر حاج سید جوادی سر به عصا نگران فردایی بود که در راه است .اما درد این است که دست
به عصا ،که سمبل قدرت است ،باشی و در موقع سان دیدن آن را در هوا تکانی دهی .مگر آقای خامنهای دست به
عصا در هنگام سان دیدن از پاسداران چنین نمیکند؟
اما رابطه این خوش نامان با عصا داستان دیگری است .اینان سر به عصا بودند و غرق در تفکر که فردای ایران چه
خواهد شد؟ انگار اینان سر به عصا میزدند که عصای قدرت را مهار کنند.
این سر به عصا بودن روز  ۶۱آوریل در پاریس ،در مراسم بزرگ داشت احمد صدر حاج سید جوادی توجهام را
جلب کرد .در صفحه اکران پشت سخن رانان در تمام زمان مراسم ،تصویر احمد صدر با عصا بود؛ تصویری که مرا
به یاد طالقانی خوش نام و سر به عصا در مجلس خبرگان انداخت و بعد به احمد آباد رفتم و مصدق خوش نام سر
به عصا را به یاد آوردم.
اما اینان چرا خوش نام هستند؟ در مراسم پاریس همه مخالفان و موافقان فکری ،به پاس احترام احمد صدر ،کاله
از سر برداشتند و هر کس به زبان خود به وی ادای احترام کرد؛ همان گونه که برای طالقانی و مصدق کردند .تنوع
شرکت کنندگان نشان از مقبولیت زندگی فردی میکرد که با باور مذهبی حقوق بشررا پاس میداشت .در باره آن
دو بزرگ هم موافقان و مخالفان چنین کردند ،چرا که بزرگوارنه و سخت کوشانه چنین زیسته بودند ،پس حق
داشتند که تکریم شوند.
اما اینان چرا در سعادتمند کردن مردم ناکام شدند ،در حالی که آرزویی چنین داشتند ودراین راه جوانی دادند و
پایمردی کردند و چون ارغوان درخشیدند و آسمان روشن کردند .چرا زمین ایران زمین را روشنی مستمر
نبخشیدند ،اگر چه چنین میخواستند؟
برای من آن دو بزرگوار اسطوره دوران جوانی بودند و هستند اما احمد آقا را از نزدیک و در رابطه با همکاری ملی-
مذهبیها و نهضت آزادی و موارد دیگر چون کمی ته انتخابات آزاد و سالم ومنصفانه در کانون مدافعان حقوق بشر و
چند مورد دیگر دیده بودم و با ایشان هم کاری موقت داشتم؛ کاری که البته طوالنی و مستمر نبود .در آن دیدارها
مشاهده کردم که وی چقدر منصف و دقیق و حتی تشکیالتی است .او درعین حال بیریا و دریا دل بود .اگر جای
منافع ملی یا جمع در میان بود خود را فراموش میکرد .به کسی به خاطر گذشتهاش سرکوب نمیزد ،بخصوص
اگر می دید که فرد به راه آزادی نزدیک شده است .داد از بیداد میخواست و صدای هر کسی میشد که بر او
بیدادی رفته بود .همان گونه که در مورد پرونده قتلهای زنجیرهای چنین کرد.
و اسفا که این همه دریا دلی باشی و آن وقت بر تو چنین ظلم روا دارند .گویی تاریخ ما شده است داستان بنی
عباسها که حاکماند و بنی هاشم که مغضوب قدرت.
احمد صدر در دوره والیت آقای خامنه ای دفن شبانه و سرکوب مردم و قتل دختر در تدفین پدرو قتلهای
زنجیره ای .....را مشاهده و هر بار هم اعتراض کرد و با این کالم که ای انسانی که در قدرت هستی ،من وکیل تو
بودم ،اگرمن را زندان کردی در  ۲۳سالگی مهم نیست اما این همه بیداد بر همه چرا؟
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خالصه پا پس نکشید و تا آخر برسر ایمان ایستاد .چون همان دو بزرگ ،سر به عصا بود و مات به تقویم ایام تلخ
در ایران نگاه می کرد ،اگر چه ایمانش اجازه ناامیدی به وی نمیداد .اما فراوان ،فراوان ،انسانها را دیدهام که از این
ناکامی ناامید شده و سپر انداختهاند .حال آنکه حرف آن ها این بود که تا کی باید ظلم بر عدل بتازد؟ کجای کارما
اشتباه است؟ در این باره با مهندس سحابی که حرف میزدم می گفت تالش کن جواب را پیدا کنی .به هدی صابر
که میگفتم ،در جواب می گفت :نزدیک بین نشوی ،مبارزه طوالنی است .و من هنوز در جستوجوی جوابم :کجای
کار ما خراب است؟ در دولت محوری است؟ ریشه در نفت زدگی ایران دارد؟ استبداد زدگی ما مانع است؟ ناتوانی
در کار جمعی این خوش نامان را ناکام میگذارد؟ مشکل فلسفی ونظری است؟ عجولی قومی -ملی موثر است؟
شاید همه اینها؟
اگر ملت باز به هیجان آید و حرکت کند آن وقت آقای خمینی سر میزند و مشهور میشود و امثال صدر که
سالها مبارزه کردهاند ناشناخته میمانند ،پس دوباره میشود روز از نو روزی از نو .چاره چیست؟ آیا ما باید اول
دموکراسی اجتماعی بخواهیم بعد به دموکراسی سیاسی برسیم؟ راهی که این خوش نامان نرفتند؟
بیگمان احمد صدر بزرگتر از آن است که من از او یاد کنم .یا باالتر و بلند ایمانتر از آن است که از خدا برایش
آمرزش بخواهم .اما در پاسداشت این خوش نامان ،وظیفه امثال من این است که راه پیوند خوش نامی و کامیابی را
با هم بکاوییم تا بیابیم؛ راه کامیابی ملی ایرانیان را که آرزوی این بزرگان سر به عصا بود .بیگمان میشود این راه
رایافت .ایشان مشعل راه آزادی هستند اما نقشه راه را باید خودمان بیابیم.

پانویس:
انگیزه این کوتاه نوشته در مراسم  ۹۱فروردین در بزرگداشت احمد صدر حاج سید جوادی در پاریس ایجاد شد؛ با
توجه به فضای مراسم و تنوع چهره های شرکت کننده در آن .در این مراسم کسانی بودند که تاثیر آنان بربخشی از
تاریخ  ۳۳ساله ایران انکار ناپذیر است .اما............
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مرثیه از نوعی دیگر -روزنامه اعتماد
سعید رضوی فقیه  :دکتر احمد صدرحاجسیدجوادی روز یازدهم فروردین پس از ۲۱سال زندگی پاک و
شرافتمندانه درگذشت و فردای همان روز یعنی دوازدهم فروردین طی مراسمی ساده و بیآالیش و البته با اعمال
محدودیتهای ناعادالنه در زادگاهش قزوین به خاک سپرده شد .گمان نمیرود مرگ پیرمردی در آن سن و سال
و در پی سال ها زندگانی مفید و پربار حتی برای دوستان و دوستداران یا بستگان ایشان مصیبتی سخت و تحمل
ناشدنی به چشم بیاید .نه طفلی خردسال از ایشان به جا مانده که در حسرت داشتن پدر ،کودکی و نوجوانی
خویش را به سختی سر کند و نه پدر و مادری داغدار که بار سنگین از دست دادن فرزند را تا پایان عمر بر
شانههای نحیف و ناتوان خود بکشند .مرگ دکتر سیداحمد صدرحاجسیدجوادی حادثهای آرام و به دور از
بنمایههای سوزناک و تراژیک برای مرثیهسراییهای معمول است .از اینها که بگذریم آن مرحوم طی نزدیک به
یک سده حیات پربرکت خویش کار ها کرد کارستان و تا آنجا که در توان داشت برای ترویج دین و آیینی که بدان
باورمند و پایبند بود کوشید و در مسیر آزادی مردم و استقالل کشور مبارزه کرد و در یک کالم کارنامهای روشن
از خود برجا گذاشت .پس چه جای افسوس و اندوه و مرثیهسرایی؟ مرحوم آقای صدر بهرغم سوابق و صالحیتهای
قابل توجه متصدی مقامی هم نبود که جای خالی اش در مناصب دولتی و حکومتی خللی در فرآیند امور رسمی
ایجاد کند .سه دهه و اندی پیش و در روزگاری که دولت موقت انقالب دست به کار راه بردن کشور در مسیر گذار
از رژیم سابق به نظام نوین سیاسی بود یعنی در زمانهای که کشور و انقالب را توفان های بنیاد برانداز یکی پس از
دیگری تهدید میکرد همین آقای صدرحاجسیدجوادی با همین نجابت و آرامش که تا آخر عمر داشت و همیشه
هم در یاد همگان خواهد ماند مدتی کوتاه وزیر کشور بود و مدتی دیگر نیز کما بیش به همان کوتاهی وزیر
دادگستری .از قضا صدرحاج سیدجوادی چند کار کارستان خود را در همین ایام کوتاه وزارت کشور برای تاریخ به
یادگار نهاد .همهپرسی برای تعیین نظام را او به فرجام رسانید تا تنها چهل و چند روز پس از پیروزی
غافلگیرکننده و برق آسای انقالب اسالمی نظام جدید شکل بگیرد و کشور و مردم از سردرگمی و بالتکلیفی به در
آیند .در آن روزهای توفانی قطعا امام خمینی به عنوان رهبر انقالب و نیز دیگر پیشگامان تاثیرگذار چنان اعتمادی
به احمد صدرحاجسیدجوادی داشته اند که بار سنگین این امانت را به دوش وی نهادند .اما این تنها کار مهم آقای
صدر در جایگاه وزارت کشور نبود و اگر نسل امروز هم نداند قطعا دستاندرکاران آن روز و امروز کشور میدانند که
نظم و امنیت در آن روزهای پرالتهاب انقالب چه کیمیای گرانبهایی بود و این نظم و امنیت را وزارت کشور تحت
امر چهرهای آرام و جثهای خرد یعنی احمد صدرحاجسیدجوادی برای کشور و انقالب مهیا کرد .در جریان
شکلگیری قانون اساسی بهعنوان ساختار و استخوانبندی حقوقی نظام نوین سیاسی نیز باز هم نام نیک آقای
صدر در تاریخ ثبت است.
مرحوم صدرحاجسیدجوادی در
روز یازدهم فروردین ۲۹
درگذشت (یعنی دقیقا در سی و
چهارمین سالگرد برگزاری
همهپرسی تعیین نظام سیاسی
کشور پس از پیروزی انقالب
اسالمی) و در روز جمهوری
اسالمی نیز به خاک سپرده شد.
آقای صدر بهعنوان نخستین وزیر
کشور دولت موقت مورد تایید
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ملت و رهبری فقید انقالب ،مجری برگزاری این همهپرسی تاریخی بود که نتیجهاش اعالم رسمی نظام جمهوری
اسالمی بود به عنوان ساختار حکومت کشور پس از پیروزی انقالب مردمی-اسالمی .با اعالم نتایج نهایی در فردای
همهپرسی ،روز دوازدهم فروردین به عنوان روز جمهوری اسالمی تعیین شد تا همه سال یادآور این نکته باشد که
مشروعیت و قانونیت و رسمیت این نظام از رای اکثریت مردم به مثابه نماد اراده ملت بوده و هست .پس آقای صدر
را بیگزافهگویی میتوان از بنیادگذاران نظام جمهوری اسالمی یاد کرد چراکه هم در صف نخست مبارزات در
پیروزی انقالب نقش آفرین بود و هم در شکل دادن به ساختار حقوقی نظام سیاسی بر آمده از انقالب به جد فعال و
تاثیر گذار بود و هم به عنوان وزیر کشور دولت موقت بهمثابه دومین مقام قوه مجریه عمال در تعیین نظام سیاسی
جدید و برقراری نظم و امنیت به عنوان عناصر حیاتی تثبیت نظام نقش جدی و تعیینکننده داشت .با این همه
چندی نگذشت که تندباد حوادث از جانب مخالف وزیدن گرفت و آقای صدرحاجسیدجوادی در همین نظامی که
برای تاسیس آن رنجها برد و مبارزهها کرد ،جفاها کشید و مالمتها دید و حتی پیرانه سر زندانی شد .رنجهایی که
صدرحاج سیدجوادی پیش از انقالب و در جریان مبارزات ضدستمشاهی میکشید مصیبت نبود اما
گوشهنشینیهای ناخواسته اش پس از انقالب برای مردم و کشور مصیبت بود و دیر نیست روزی که برای این
مصیبت و امثال آن مرثیههایی از این دست که تاکنون ناسروده مانده باز هم بشنویم .تا بعد.
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مبارزی که به تاریخ پیوست -روزنامه بهار
غالمعباس توسلی:دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی اندیشمند برجسته ،مبارز نستوه و فعال سیاسی ،پس از یک
قرن زندگی پرتحرک و اثربخش در صبحگاه یازدهم فروردین  ۶۳۲۹بدرود حیات گفت و دوستان ،آشنایان و
هموطنان خود را بهشدت اندوهگین کرد .او از همان ابتدای کار و فعالیت خود گذراندن دورههای حقوق ،علوم
سیاسی و اخذ دکترا در رشته حقوق و علوم سیاسی ،مدافع واقعی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم بود که به دلیل
عرق مذهبی و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به این امر مهم میپرداخت و بخش قابل مالحظهای از
زندگی خود را در دنیای سیاست سپری کرد .دکتر صدر حتی در بستر بیماری هنگامی که آخرین نفسهای خود
را میکشید ،لحظه ای از مشکالت مردم غافل نماند و تا آنجا که توانست سخن خود را گفت و نظرش را ابراز داشت.
نوشتهها و گفتههای او حاکی از آن است که لحظهای درد مردم را فراموش نکرده و با رنج آنها رنجور بوده است.
دکتر صدر در آخرین سال زندگی خود ،یعنی در  ۲۱سالگی ،در حالی که بخشی از نیروهای حیاتی خود را از دست
داده بود ،در نبود امکان و فرصت به عذرخواهی پرداخت که آن نیز به صورت استعاره باید نوعی اعتراض تلقی شود.
آقای صدر حاج سیدجوادی که از شیفتگان نهضت ملی شدن صنعت نفت و از ارادتمندان دکتر محمد مصدق بود
پس از همکاری هایی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت و رهروان راه مصدق داشت ،پس از  ۹۲مرداد سال ۶۳۳۹
از پای ننشست و در تشکیالتی که توسط مرحوم آیت اهلل زنجانی ،طالقانی و البته با مهندس بازرگان و دکتر
سحابی شکل گرفته بود به آن ها پیوست و مبارزات خود را ادامه داد؛ اما مشارکت رسمی ایشان در یک حزب
سیاسی ،پیوستن ایشان به نهضت آزادی ایران بود که تا آخر عمر از آن دست برنداشت و در دورههای اخیر به
عضویت افتخاری شورای مرکزی نهضت و مشاور عالی شورای مذکور درآمد و مدافع حقوقی اعضایی بود که
اتهاماتی داشتند و به طور کلی به کمکهای حقوقی و
قضایی نیاز داشتند.
همچنین خدمات مستمر ایشان هنگامی که به عنوان
دادستان در دادگستری فعالیت داشتند ،زبانزد همگان بود و
هدف ایشان اجرای عدالت ،احقاق حقوق مردم و جلوگیری
از دخالت های غیرصالح در امور قضایی بود .دکتر صدر برای
موثر کردن اقدامات خود در قلمرو حقوقبشر به تنهایی یا با
سایر همکاران مسافرتهایی را به نقاط مختلف مانند
مشهد ،اصفهان ،شیراز ،قزوین ،نجفآباد و سایر نقاط به
عمل میآورد که طی آنها مسائل حقوقبشری در محل
رسیدگی می شد .افزون بر آن ،دکتر صدر در دوران تصدی
سمت هایی که در وزارت دادگستری داشت در تدوین
قوانین مربوط به دادگاه مدنی نقش ویژهای ایفا کرد .دکتر
صدر در آغاز انقالب عالوه بر سمت وزارت کشور و وزارت
دادگستری در دوره اول انتخابات مجلس شورا نیز به
نمایندگی مردم قزوین انتخاب شد که با سایر اعضای
نهضت که در مجلس بودند ،هماهنگی و همکاری میکرد.
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یکی دیگر از فعالیتهای دهههای اخیر ایشان سرپرستی تهیه مقاالت و تدوین دایرهالمعارف تشیع بود که حدود
سه دهه با هدایت در انجام آن ،شخصا فعالیت های موثری در تنظیم ،تدوین و ویراستاری آن داشت .بهطور کلی
می توان گفت که شادروان دکتر صدر بخش عمده زندگی فعال خود را صرف کمک و همکاری در جهت برطرف
ساختن نیازهای عمومی مخصوصا نیازهای قضایی مردم میکرد و میتوان گفت که در خانه او همواره به روی
همگان باز بود و تا آنجا که میتوانست به حل مشکالت و رفع نابسامانیها میپرداخت .باید در اینجا اذعان کنیم
که پرداختن به تمام زوایای زندگی و فعالیت های شخصیتی همچون دکتر صدر و ادا کردن حق مطلب در مورد او
کار دشواری است و به زمان بیشتری نیاز دارد که در این مختصر نمیگنجد.
روانش شاد
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آرمان «صدر»  -روزنامه شرق
حبیباهلل پیمان  :مرحوم صدر حاج سیدجوادی از جمله فرزانگانی بود که در فرازهای تاریخی این سرزمین
نقشی ارزنده و سرنوشت ساز ایفا کرده و با در پیش گرفتن رویکردی خردمندانه برای اصالح امور وارد عرصه میشد
و بین افراد و گروه های مختلف ایجاد همدلی و تعامل میکرد .امثال مرحوم صدر حاج سید جوادی میتوانند فراتر
از اختالفهای مسلکی ،طایفه ای و حزبی ،مصالح عمومی کشور را ببیند و راهی روشن پیش روی کنشگران
اجتماعی و سیاسی باز کنند .نگاه مرحوم صدر فراتر از هویت و عالقه شخصیاش ،نگاهی حداکثری بود و در
مواجهه با افکار منتقد یا حتی مخالف ،هویت انسانی طرف را در نظر میگرفت نه اعتقاداتش را .پس از پیروزی
انقالب و رسیدن به هدف مشترک که سرنگونی نظام گذشته بود ،تضادها و اختالفات بین مبارزان پیش از انقالب
تشدید شد .در این زمان آقای صدر با سعه صدری که داشتند فارغ از عالیق حزبی و گروهی با تمام گروهها در
ارتباط بودند و در صورت لزوم همکاری داشتند .در دوران تصدی وزارت کشور ،آقای صدر حاج سید جوادی بنا به
دالیلی ،بنده را برای استانداری استان خوزستان مناسب دیدند ،در حالی که در زمان شکلگیری کابینه انتظار
می رفت اعضای دولت جدید از نزدیکی بیشتری با نهضت آزادی برخوردار باشند اما او ترجیح داد که با نگاه
حداکثری به انسانها بنگرد و افراد را صرف نظر از اعتقاداتشان و بر مبنای تواناییهایشان ببیند .این نوع نگاه
مرحوم صدر حاج سیدجوادی حاصل تجربه های کم نظیری در تاریخ ایران مانند تجربه «جبهه ملی اول» بود؛
نگاهی مبتنی بر وحدت ملی .پیش از انقالب مبارزان با سلطنت در شرایط سختی به سر میبردند و به دلیل
اختالفات فکری و تشکیالتی و عقیدتی ،اتحاد بین نیروهای مبارز هر روز سختتر از روز گذشته میشد .در آن
دوران ،من و مرحوم دکتر سامی برای ایجاد وحدت تصمیم گرفتیم در ابتدا به سراغ نیروهایی برویم که گرایشات
ملی داشتند و تمایلشان برای ایجاد وحدت بیشتر از دیگران بود .کسانی که میتوانستند ،همگرایی مانند دوران
نهضت ملی را دوباره باز آفرینند و در آن برهه ،سعهصدر حاج سید جوادی برای ایجاد همنوایی بین گروههای مبارز
به یاری ما آمد .او با رویی گشاده ما را پذیرفت و قبول کرد که نیروهای نزدیک به خودش را راضی کند تا همه
روی آنچه مصلحت عموم جامعه و
کشور است توافق کنند.

یکی از پررنگترین جلوههای
شخصیت مرحوم صدر ،اصالحطلبی
به معنی واقعی کلمه است.
فرزانگانی از این دست با واقعبینی
نسبت به ظرفیت جامعه نسبت به
تغییرات ناگهانی ،همواره راه اصالح
تدریجی امور را در پیش
میگرفتند .آقای صدر حاج
سیدجوادی از هرگونه تندروی
پرهیز داشت و واقعیتهای جامعه را فارغ از ذهنیتهای آرمانی و شور جوانی میدید .برای او «آرمان» ،هدف نبود
بلکه مسیر حرکت بود .زمانی که آرمان ،مسیر حرکت باشد ،امید هرگز از بین نمیرود .در هر دیداری که با او
داشتیم ،از امید و آینده می گفتند و پیوسته به دنبال ایجاد تعامل و گفتوگو بین افراد و گروههای مختلف بودند.
تاکید مرحوم صدر حاج سید جوادی بر گفتوگو برای برون رفت از مشکالت تنها به دالیل سیاسی نبود .او سخت
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درد وطن داشت و نگران وارد شدن کوچکترین خدشه ای به تمامیت ارضی ایران بود .آقای صدر دوران سخت
مبارزه با استعمار را پشت سر گذاشته بود و شاهد از دست رفتن پاره هایی از خاک این سرزمین بود .تاکید بر
تمامیت ارضی ایران از سوی آقای صدر و یارانشان میراث سال های مبارزه با استعمار خارجی بود .ساعاتی پیش از
آغاز سال نو با چند نفر از دوستان به دیدار او رفتیم .مرحوم صدر مانند همیشه دغدغه اوضاع عمومی کشور و
سرنوشت جام عه را داشت و امیدوار بود با تالش و کوشش اوضاع کشور بسامان شود .مرحوم صدر معتقد بود اگر
گفتوگو و تعامل بین گروههای مختلف کشور شکل بگیرد در نهایت در سطح کالن و ملی تعامل صورت خواهد
گرفت؛ تعاملی که منجر به ایجاد یک خواست ملی خواهد شد .احمد صدر حاج سید جوادی بهرغم دانش باالی
علمی و تجربه کمنظیر فعالیتهای سیاسی  -اجتماعی ،فردی مهربان و خوشرو بود و در تعامل با افراد صرفنظر از
عنوان یا دانش فرد مقابل با او به گفتوگو مینشست .تا آخرین لحظه حیات با شور تمام از لزوم تحقق و پاسداشت
آزادی ،عدالت ،صلح و امنیت سخن می گفت اما در مسیر نیل به این اهداف ،با خردورزی گام برمیداشت.

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

198

از برگزاری هر اجتماعی میترسند  -روزآنالین
فرشته قاضی  :پدرم خیلی دوست داشت که بعد از درگذشت اش مراسم او را در حسینیه ارشاد برگزار کنیم اما
نشد ،نگذاشتند و خواستیم مسجد جامع مراسم بگیریم که اجازه ندادند .در خانه برگزار کردیم اما آنجا هم گفتند
که بلندگو نباشد و»..
این ها را دختر احمد صدرحاج سیدجوادی به «روز» می گوید؛ از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران ،عضو شورای
انقالب و ازنویسندگان پیش نویس قانون اساسی ،وزیر کشور و وزیر دادگستری در کابینه مهندس بازرگان و
نماینده دوره اول مجلس شورای اسالمی که  ۶۶فروردین ماه در سن  ۲۱سالگی درگذشت.
دختر دکتر صدر حاج سیدجوادی توضیح می دهد :خواهرم را خواستند و تعهداتی گرفتند از جمله اینکه
مصاحبهای با رسانه ها نداشته باشیم .بعد هم که با حسینیه ارشاد و مسجد جامع موافقت نکردند و خودشان گفتند
که برای امنیت شما است جاهای دیگر را پیشنهاد کردند که ما قبول نکردیم مسجدهایی که پینشهاد میکردند
بسیار کوچک بود و جا برای نشستن نبود لذا گفتیم در خانه برگزار میکنیم گفتند اجازه استفاده از بلندگو ندارید.
به هر حال مراسم را در خان ه برگزار کردیم و خوشبختانه با اینکه تعطیالت عید بود و همه درگیر عید بودند اما
سنگ تمام گذاشتند همه آمدند و مراسم در ارامش برگزار شد.
علی اصغر صدرحاج سیدجوادی ،برادر دکتر صدر حاج سید جوادی اما به «روز» میگوید که گفتهاند این آخرین
مراسمی باشد که برای برادرش برگزار میشود .او توضیح میدهد :از جمع شدن مردم اینقدر میترسند که از یک
مراسم ترحیم هم نمیگذرند حدود  ۳ماه پیش که برادر دیگر من در تهران درگذشت به همین ترتیب اجازه
برگزاری مراسم در مسجد را ندادند و گفتند در منزل برگزار کنید االن هم برای برادرم به همین ترتیب است تازه
در منزل هم گفتند نه نطقی بکنید ،نه صحبتی بکنید .از دخترش هم دست خط گرفتهاند که این آخرین
مراسمتان باشد .حتی ازمراسم ترحیم و احترام گذاشتن به یک مرده هم میترسند .بیمارستان هم که آوردند برای
تشییع هم نگذاشتند چند متری مردم دنبال جنازه باشند گفتند بالفاصله بگذارید توی آمبوالنس.
برادر دکتر صدرحاج سیدجوادی میافزاید :حتی ایام عید بار ها دختر برادرم را تحت فشار گذاشته بودند که نگذار
مردم برای دیدناش بیایند از پیرمردی که  ۱قدم نمیتوانست در خانهاش راه برود تا این اندازه ترس داشتند قبل
از آن هم که او را ممنوع الخروج کرده بودند.
از دختر دکترصدر حاج سیدجوادی درباره پرونده او میپرسم پروندهای که با مرگ این فعال سرشناس سیاسی ،در
دستگاه قضایی بسته مختومه خواهد شد .دخترش میگوید :باید این گونه باشد و پرونده مختومه شود .ما هنوز
نمیدانیم شیوه چگونه است .دفعه اول که ایشان را با اعضای نهضت آزادی گرفته بودند حکمشان همچنان
بالتکلیف مانده بود این قضیه ممنوع الخروجی هم که دیگر با درگذشت پدرم بیمعنی میشود.
دکتر صدر سال  ۲۳به اتفاق دیگر اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود .او تیرماه
 ۲۶و در  ۲۱سالگی هم از سوی شعبه دوم دادسرای اوین ،ممنوع الخروج شده بود مسالهای که در اعتراض بدان
در مصاحبه با «روز» گفته بود :من نه قصد خارج شدن از کشور را داشتم و نه اصال توان آن را .چون در منزل
خودم هم برای جابجا شدن از اتاقی به اتاق دیگر مشکل دارم و از این اقدام آقایان با توجه به اینکه وضعیت مرا
میدانند تعجب میکنم .یعنی مملکت به روزی افتاده که امنیتاش را یک پیرمرد  ۲۱ساله به خطر میندازد یا یک
بچه  ۶۹ساله؟ (دختر نسرین ستوده) میخواهند با اینکار ها پیام دهند که خارج از موضوعی که حکومت میخواهد
حرف بزنید سن و سالتان هم مهم نیست و برخورد می کنیم؟ خب بفرمایند اتهام چیست؟ پرونده کجاست؟ چرا
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اتهام را تفهیم نمی کنند؟ اصال من که قدرت حرکت ندارم خودشان تشریف بیاورند منزل ما و اتهام مرا به من
تفهیم کنند.
احمد صدرحاج سیدجوادی پیش از انقالب ،دادستان ،قاضی و وکیل دادگستری بود .او وکالت چهرههای
سرشناسی چون ایت اهلل منتظری و آیت اهلل خامنهای ،رهبر فعلی جمهوری اسالمی را عهده دار بوده است.
طی روزهای گذشته این سوال که «ایا آیت اهلل خامنهای برای درگذشت وکیل خود پیام تسلیت خواهد داد؟» در
محافل خبری و پایگاههای اجتماعی مطرح می شد .رهبر جمهوری اسالمی پیامی صادر نکرد و از دختر دکتر صدر
در همین زمینه میپرسم .میگوید :ما اصال این انتظار را نداشتیم که ایشان پیام تسلیت بدهند.
او سپس میافزاید :همیشه زندگی ما تحت الشعاع فعالیت های پدرم بود هم زمان شاه و هم بعد از انقالب و در
وضعیت فعلی او را بسیار اذیت کردند ولی به هر حال ارمانها و دغدغههایی داشت و با همانها زندگی میکرد.
علی اصغر صدرحاج سیدجوادی درباره دغدغههای برادرش قبل از مرگ میگوید :دغدغه اصلی ایشان نبودن ازادی،
نبودن عدالت ،نبودن دموکراسی ،بودن استبداد و ف ساد اداری و اقتصادی و اخالقی و سیاسی بود .برادر من مخالف
استبداد و خشونت بود و برای همین دو بار زندان افتاد .زمان شاه که قاضی بود مجبورش کردند کنار بکشد پروانه
وکالت گرفت و به وکالت پرداخت بعد از انقالب هم که پس از آنکه دولت موقت کنار رفت برای برادرم و دیگر
اعضای نهضت آزادی پرونده سازی کردند و از زندان گرفته تا ممنوع الخروجی ،کوتاهی نکردند.
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی ،مسن ترین فعال سیاسی ایران بود که تا روزهای پایانی زندگیاش به نقد حکومت
میپرداخت .او بهمن ماه سال  ۲۳با انتشار نامهای سرگشاده ،به عنوان «یکی از افرادی که در تاسیس نظام و
مدیریت انقالب نقشی ایفا کرده» از مردم ایران عذرخواهی کرد.

او در این نامه از «خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاستگذاریهای مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی ایران ،طی بیش از سه دهه حکمرانی به مردم و کشور تحمیل شده» ابراز تاسف کرده و نوشته بود :آنچه
در این لحظات برای راقم این سطور تاسفانگیز بوده و جای عذرخواهی دارد ،نه مبارزه با نظام خودکامه پهلوی یا
همکاری با روحانیت یا پذیرش مسئولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است ،که اگر یک بار دیگر نیز خداوند
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حیات دوباره عطا فرم اید ،سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم ،تالش برای آزادی و حاکمیت ملت ایران و رشد و تعالی
اخالق برنخواهم گزید .تاسف اینجانب از این حقیقت مایه میگیرد که تمامی روشنفکران در برهه انقالب  ،۶۳۱۱از
دستیابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبکههای سنتی اجتماعی درک
درستی نداشتند .اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم ،استبداد را
نشانه گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمی دیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد
سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت.
دکتر صدر تاکید کرده بود که ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقالب مردمی  ۶۳۱۱و آرمانهای آن و دفاع از عملکرد
نهضت آزادی ایران در خالل پیروزی انقالب و پس از آن ،از «کوتاهی ،قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از
اعضای شورای ان قالب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت ایران و
انحرافاتی که از همان هفته های آغازین ایجاد شد و آشکارا به چشم میخورد» عذرخواهی میکند.
دکتراحمد صدرحاج سیدجوادی در نامه دیگری خطاب به ایت اهلل خامنهای ،از رهبر جمهوری اسالمی به خاطر
حمایتهای گستردهاش از محمود احمدینژاد انتقاد کرده و خواستار بررسی کفایت سیاسی و اخالقی محمود
احمدی نژاد ،آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعالم آشتی ملی شده بود.
او همچنین براساس گزارش بیبی سی بعد از انتخابات خرداد  ۲۲در نامهای خطاب به دبیر کل سازمان ملل ،پاپ
بندیکت شانزدهم و رئیس اتحادیه اروپا ،خواستار اقدام فوری برای توقف احکام اعدام صادر شده علیه معترضان به
انتخابات شده بود
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راهی نو  -روزنامه بهار
محمد کیانوش راد  :احمد صدر حاج سیدجوادی ،راهی نو و نوعی «زیست مسلمانی» را در میان ما به ارث
نهاده اند .میزان و میراثی ،که به یک سبک زیستن و مسلمانی در جامعه ما و زمانه امروز و فردای ما رهنمون
میسازد .راهی نو ،از زندگی متدینانه -اما بیسالوس وریا و ظاهرگراییهای عوام فریبانه و بیتظاهر و تملق و بهدور
از خشونت و تحکم را در میان نسل تشنه آزاد ی و عدالت و معنویت به یادگار گذاشتند .میراث ماندگار آنان،
حاصل تالش صادقانه و صبورانه چند نسل برای سازش میان دین و دانش ،دین و دنیا و آزادی و اسالم بود .تدین
راستین و بیپیرایه ،آراستگی به خصایل و فضیلتهای اخالقی فراموش شده ،سابقه مبارزاتی مستمر ،مشی و منش
مسالمت جو و خیرخواهانه ،ثبات و صالبت در موضع حق ،صداقت مثالزدنی و مصلحت اندیشیهای ملی و
مذهبی ،عشق به اسالم و ایران و تمامیت ارضی آن ،شاکله وجودی برجستگان این مکتب فکری و تربیتی است و
مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی ،یکی از مصادیق بارز آن .میراثی که در مدرسه بازرگان ،به عنوان یک مکتب
و روش فکری و عملی بنیان نهاده شد .مکتبی که بر مبنای «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف
و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»  ،خود را موظف و مسئول برای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از
منکر در ابعاد سیاسی اجتماعی میدانست .انجام رسالت وتعهدی که بار ها بازرگان ،سید جوادی و دیگر یارانشان،
به جرم عمل به این اصل قرآنی (آلعمران ،آیه  ) ۶۳۳و قانونی (اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی) مورد
طعن و لعن قرار گرفتند و به حبس و زندان مبتال گشتند ،اما آنان صبر پیشه کرده و با کرامت و جوانمردی
برخورد کرده و هیچ گاه زبان به لعن و نفرین مخالفان ،نگشودند .احمد صدرحاج سیدجوادی خود را ملزم به رعایت
و عمل به قوانین موجود ،ولو با وجود نواقص و اشکاالت حقوقی میدانست ،اما از دیگر سوی ،بهرغم بیماری و
کهولت ،صادقانه و صریح ،برای رفع نواقص و محدودیت ها ،با شجاعت همراه با متانت و نجابت خاص خویش و از
موضعی دلسوزانه و به امید اصالح امور ،نظرات خویش را با مسئوالن مطرح میکرد .او بر اجرای دقیق و جامع
اصول مندرج در قانون اساسی ،خصوصا حقوق ملت و از جمله اصل نهم قانون اساسی که بر آزادیهای مشروع
ملت تصریح دارد ،تا رفع نواقص و ابهامات موجود در قانون اساسی اصرار داشت .او و یارانش راهی نو و مکتبی نو
در دینداری عرضه کردند .آنان با قبول اصل آمریت دین و احکام خدا در زندگی انسان ،آزادی را موهبتی یافتند که
خداوند آن را به انسان ارزانی داشته است ،که هرکس و در هر جایگاهی که بخواهد آزادی را ،آنهم با نام دین و
اسالم از انسان سلب نماید ،بزرگ ترین خیانت را در حق انسان و اسالم مرتکب شده است .در مراسم تشییع مرحوم
صدر ،تنها یک شعار سیاسی تکرار شد .شعاری که سیاسیترین شعاربرای هر مسلمان آزادهای است .شعار «ال اله
اال اهلل ».و بهقول مرحوم بازرگان« :در کلمه طیبه
ال اله اال اهلل ،اول نفی است بعد اثبات .تا انقیاد ،اعتقاد ،عبودیت و اسارت از خداهای دروغین و از خواستههای
ناصحیح ساخته و پرداخته بشر جاهل از بین نرود ،یا تحمیلشدههای بشر های ظالم مستکبر و طاغی بر
مستضعفین انکار نگردد و ذهن و عقل و عمل و زندگی انسان ها از عشق و اطاعت طاغوتها خالی نشود ،خدا وارد
و حاکم بر فرد و اجتماع نخواهد شد ».روحش شاد و راهش مستدام
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صدر حاج سید جوادی سیاستمداری که در طرف مردم ایستاد -جرس
رضا حقیقتنژاد« :بنیانگذاران نهضت آزادی ایران ،همانطور که میدانید ،مهندس بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی و
آیت اهلل طالقانی بودند .در جلسه دومی که در منزل من تشکیل شد ،آقای دکتر سحابی آمدند و به من گفتند
قران بیاور که استخاره کنم که آیا عضو موسسین باشم یا نه .ایشان استخاره کردند و این آیه آمد :خداوند متعال
مجاهدین در راه خدا را بر نشستگان برتری داده و برای ایشان پاداش عظیم قرار داده است( ».صدر حاج
سیدجوادی ،گفتوگو با جرس ۹۱ ،اردیبهشت .)۲۲
این روایت را در کنار این جملهها بگذارید که حاج سید جوادی در بیست و نهمین سالگرد آیت اهلل طالقانی در
منش وی از قران مجید خواند« :در میان مومنان مردانی هستند که به سر عهدی که با خدا بستند ،صادقانه
ایستادهاند ،بعضی پیمان خود را به اخر بردهاند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان
خود ندادهاند ».مشترکات برآمده از باورهای او روشن هستند ،مجاهدت ،صداقت و ایستادگی .سه صفتی که
پیشکسوت نهضت آزادی ایران ،نمادی تمام عیار از آنها بود ،اما این تمام ماجرا نبود.
روایت اول ،بهمن  ،۱۲نامهای به احمد خمینی
«برادر عزیز حضرت حجت االسالم آقای احمدآقا خمینی ،چرا در مورد این همه تهمت و افترا و دروغ و فریب و
نیرنگی که به خورد جامعه داده میشود و جامعه را به فساد میکشد ،سخن نگفته ....مگر نمیدانید که این
پاکسازیها چه به روز مردم آورده است ،چه افرادی بیگناه یا با گناه مختصری را که به هیچ وجه مستحق مجازات
سنگین و حتی متوسط نبودهاند ،به روز سیاه نشانیده است و این انقالبیون بعد از انقالب که متظاهر به اسالم هم
شدهاند ،چه اعصابی از مردم خردکرده و چه خانوادهها را که به نیستی و نابودی کشانیدهاند ...چرا ریختن به منازل
مردم و بردن اموال و ناراحت کردن زن و بچه مردم را نمیگویید که متوالیا اتفاق میافتد .چرا وضع گرانی و رکود
اقتصادی که فقرا و مستضعفین را بجان آورده ،یادآوری نکردهاید و خالصه چرا نفرمودید مردم احتیاج به امنیت
قضایی و سیاسی و اجتماعی دارند؟ ...امروز با اسلحه به سینه الهوتی نشانه میروند ،فردا معلوم نیست با تیربار و
تانک ،سراغ کدام عزیزی خواهند رفت؟ چرا مسئولین امر با وجود تذکرات فراوان و نامههای متعدد ما ،ریشه چماق
داری را معرفی نکردهاند ...تا فاجعهای ببار نیامده ،باید هرچه زودتر اقدام کنیم ».این جمالت در واقع بخشهایی از
نامه سرگشاده احمد صدر حاج سید جوادی ،نماینده قزوین در مجلس اول است که صبح روز  ۹۲بهمن  ،۶۳۱۲در
نطق پیش از دستورش قرائت شد و جنجال آفرید .این نامه که در واقع ،واکنشی بود به نامه سرگشاده سید احمد
خمینی به نمایندگان مجلس  -که از حمله برخی هواداران حزب جمهوری اسالمی در گیالن به شیخ حسن
الهوتی انتقاد و در مذمت چماقداری سخن گفته بود -به خوبی منش صدرحاج سید جوادی را در دفاع از حقوق
مردم نشان میدهد .اهمیت این نامه از آن جهت مضاعف است که او پیش از آمدن به مجلس ،وزیر کشور بود .به
قاعده اهل سیاست و حکومت ،این انتظار میرفت که وزیر کشور سابق در بیان مشکالت ،پوشیدهتر سخن گوید
ولی صدر حاج سید جوادی ،اهل سیاست به قاعده اهل حکومت نبود ،به ویژه آن هنگام که پای مردم در میان بود.
چنانچه پیش از آنکه که این نامه سرگشاده را به سید احمد خمینی بنویسد ،اندک زمانی پس از سخنرانی مشهور
آیت اهلل خمینی در  ۹۱مرداد  ۱۲که فرمان داد «بشکنید قلمها را» ،یادداشت سرگشاده نوشت و زبان اعتراض
گشود که کدام قلمها؟ اعتراضش چند روز بعد پاسخی از علی خامنهای ،خطیب وقت نماز جمعه تهران دریافت
کرد که نویسنده یادداشت را «ورشکسته اقتصادی و سیاسی» خواند .این البته نخستین مواجهه خامنهای و صدر
حاج سیدجوادی نبود .وکیل مبرز ،روزگاری سید علی را در دادگاه رژیم پهلوی یاری کرده بود ولی روزگار اکنون
به کام خامنهای و حزب جمهوری اسالمی بود و به طور طبیعی ،چنین خاطراتی در یاد نمانده بود.
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روایت دوم ،سه دهه همراه با طالقانی و بازرگان
از ابتدای دهه  ۱۳گرامیداشت یاد مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان و از دهه  ،۲۳گرامیداشت یاد یداهلل سحابی و
سالروز تشکیل نهضت آزادی از معدود فرصتهایی بود که مجالی برای گردهمایی اعضای نهضت و شنیده شدن
صدایشان فراهم میساخت .صدر حاج سیدجوادی را میتوان از پیشگامان بهره بردن از این چنین تریبونهایی
دانست که همچنان سرگشاده از آرمانهای خویش دفاع میکرد و برای پرورش نسل نو میکوشید« :ما امروزه در
محاصره انواع ابتالئات و سوء تدبیرها و خود کردهها به انزوای کامل و عقب ماندگی مهلکتر گرفتار هستیم و تا چه
اندازه به این اندیشه و شناخت محتاج هستیم ،مجالس بزرگداشتی از این قبیل ،تذکاری برای نسل کهن و الهام
بخشی برای نسل نو است به ویژه نسل جوان ما به شناخت این مشکاتهای افروخته و چراغهای هدایت نیازمندتر
است تا از میان این نسل فردا ساز بتوان شاهد طالقانیها ،سحابیها و بازرگانهای دیگر بود( ».احمد صدر حاج
سید جوادی ،یازدهمین سالگرد بازرگان ۶۳ ،آذر  .)۲۱این صراحت گفتار را او در حالی حفظ کرده بود که نهضت
آزادی در این سالها به تیر فشار ،حصر ،تهدید و ...بسیار گرفتار آمده بود .روزگار گرفتاری که پس از حوادث
تیرماه  ۱۲شروع شد ،جوشش دوباره دانشجویان و مردم را اهل حکومت و نزدیکان علی خامنهای ،طراحی اعضای
نهضت آزادی میدانستند و مجموعهای از اقدامات را علیه آنها سامان دادند ،اقداماتی که منجر شد به صدور حکم
حبس برای  ۶۳عضو نهضت آزادی از جمله صدر حاج سید جوادی در سال  ۲۶و دستور پلمپ نهضت آزادی .یک
سال پیش از صدور این حکم البته او در سن  ۲۳سالگی ،به همراه جمعی دیگر از همراهان ،حکم بازداشت دریافت
کرد و چند صباحی را میهمان بازداشتگاه اطالعات سپاه بود.
روایت سوم ،احیای قلم طالیی
روزگار پس از  ۲۲را میتوان زمانی برای مستی دوباره قلم سرگشاده صدرحاج سید جوادی دانست .یادداشتهای
اعتراضی ،مصاحبههای صریح الهجه و نامههای سرگشاده دوباره جاری شدند تا او نشان دهد که همچنان وفادار به
عهد پیشین خویش در دفاع از حقوق مردم ایستاده است و قلمش به حق طالیی خوانده میشود .در این روزگار ،از
نامهاش به صادق الریجانی که خواستار انحالل دادگاههای انقالب و آزادی زندانیان سیاسی شد تا نامههایش به
دبیرکل سازمان ملل و پاپ بندیکت ،از یادداشتهای اعتراضیاش در ستایش مرام زندانیان سیاسی و دغدغههایش
برای اعتصاب کنندگان تا هشدارهایش به مراجع تقلید و فعاالن خارج از کشور ،همه و همه نشان از آن داشت که
مجاهدت ،صداقت ،ایستادگی ،مردم داری و وفاداری همچنان همراه صدر هستند ،حتی اگر حکم به حصر آمده
باشد و او را در سن  ۲۶سالگی ،ممنوع الخروح کرده باشند .این همراهی همیشگی البته در دو نامه مفصل او به
مردم تجلی تمام عیاری یافتند ،به ویژه نامه  ۶۱بهمن  ،۶۳۲۳که خاضعانه نوشت« :با دفاع از اصالت انقالب و
آرمانهای مردم ایران و تایید مدیریت و رهبری آنکه الاقل تا برهه پیروزی انقالب ...به مسوولیت دیگر خویش
یعنی پذیرش قصور و نارساییها و خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاستگزاریهای مسووالن
نظام جمهوری اسالمی ایران ،طی بیش از سه دهه حکمرانی به مردم و کشور تحمیل شده است ،به عنوان احدی
از افرادی که در تاسیس این نظام و مدیریت انقالب نقشی ایفا کرده است ،پوزش خواسته و اظهار تاسف میکنم».
روایت چهارم ،نامه خاطره انگیز به رهبری
در میان نامههای سرگشاده صدر حاج سید جوادی اما یک نامه ماندگار دیگر هم وجود دارد ،نامهای که خاطره نامه
بهمن  ۱۲را زنده کرد ،نامه  ۹۲اردیبهشت  ۲۶او به سید علی خامنهای  -که هفت ماه پس از نگارش ،منتشر شد:-
«مشاهده عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حدی آزردهام ساخت که وفای به عهد
سکوت ،روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحتبینی و صالحاندیشی فردی قناعت کنم ...در دوران مبارزه بارها
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تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و
در روزگاری که چه بسا انگیزهای برای کسب مال و جاه باید وجود میداشت ،گواهی و تایید میفرمایید که هرگز از
بابت منافع و خواست شخصی ،درخواستی نداشتهام ...ستمکاری و ظلم بر مردم ،واقعه تازه و حادثی نیست که
بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود .سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در
یک خانواده ،حکایت از پریشیدگی بیمانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن
نمیتوان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریدهایم ،عبرتآموز است ».این تنها نامه او به
رهبری نبود ،یک بار هم کوتاه به علی خامنهای نوشته و خواسته بود که دادگاههای انقالب منحل شوند و یک بار
هم به همراه  ۱فعال سیاسی دیگر ،خواستار تدبیر درست رهبری در حوزه سیاست خارجی شد.
روایت آخر ،نه این شنید و نه آن
احمد صدر حاج سید جوادی البته نخستین نفر از جمع نهضت آزادی ایران نبود که سرگشاده آیت اهلل خامنهای را
از مسیر کنونی پرهیز میداد ۹۳ .مرداد  ۱۲نیز دکتر یداهلل سحابی ،در روزگار پس از  ۲۳سالگی ،به علی خامنهای
نوشت که عامالن جنایت کوی دانشگاه محاکمه شوند ،از تجاوز به حقوق شهروندی جلوگیری شود ،عدالت در قوه
قضائیه احیا شود ،نظارت استصوابی لغو شود و سیاستهای جناحی رهبر تغییر کند تا «پیش از آنکه آتش فتنه به
ارکان نظام سرایت کند و راه اصالح بسته شود ،تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار
که مورد رضای خدا و خلق او باشد» ،حاصل شود و  ۹۳فروردین  ،۲۲حاج سید جوادی در پیامش به مناسبت
هشتمین سالگرد یداهلل سحابی انذار داد که« :اگر میخواهند از مسیر ظالمانهای که پیش گرفتهاند ،بازگردند ،به
سخنان آن پیر دوباره مراجعه کنند که از آن جمله نامهای به رهبر فعلی جمهوری اسالمی در سال  ۶۳۱۲بود که
اگر مفاد آن را آویزه گوش خود میکردند وضع حکومتی که با وعده مدینة النبی برسر کار آمده بود ،این نمیشد».
اما مخاطب این هشدارها ،همان گونه که ترجیح داده بود آن را نشنود ،این را هم نشنید.
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صدر و یک عمر صبر –جرس
فرزانه بذرپور :مراسم ختم صدر حاج سید جوادی در پارکینگ منزل شخصیاش برگزار شد .چند مسجدی که
خانواده برای برگزاری مراسم پیگیری کرده بودند به دستور مقامات امنیتی ،اجازه برپایی مراسم ختمی ساده را
ندادند و با این حال ماموران وزارت اطالعات در منزل صدر هم پیدایشان شد و نگذاشتند کسی سخنرانی کند و
تالوت قرآنی پخش شود ،دوربین به دست از حضار فیلم و عکس گرفتند و مجلس تمام گشت اما نام و یاد صدر
حاج سید جوادی به آخر نرسید.
صدر حاج سید جوادی که اینگونه ماموران امنیتی جمهوری اسالمی تالش کردند تا مراسم وفاتش در سکوت و
بیفروغ برگزار شود ،نه برانداز رژیم بود و نه هیچگاه شیوه دشمنانهای در قبال جمهوری اسالمی درپیش گرفته
بود ،بسیاری از مسووالن و صاحب منصبان جمهوری اسالمی نیز او را به خوبی میشناختند و به یاد میآوردند که
همه پرسی تغییر رژیم ازسلطنت به جمهوری اسالمی را وزارت کشوری برگزار کرد که وزیرش صدر حاج سید
جوادی بود .بااینکه فقط سه ماه از انقالب اسالمی گذشته بود و ارکان دولت پهلوی فروریخته و کشور در بیسامانی
اداری به سر میبرد؛ برگزاری انتخاباتی شکوهمند که بیشترینه جمعیت ایران در آن شرکت کردند ،کاری بزرگ بود
که پختگی سیاسی و کاردانی اداری میخواست که حقوقدان بزرگی مثل صدر از آن بهره داشت.
هرچند انقالبیون جوان سال  ۱۱از هر تجربه مدیریتی و حکومتی بیبهره بودند و گرچه روحانیان پیشتاز انقالب،
تنها خطبههای آتشین میدانستند با این حال در دولت موقت مهندس بازرگان ،مجموعهای متخصص و آشنا با
امورات مملکت داری گرد آمده بود و همین میتوانست ،انقالب را از کورانِ حوادث به سالمت بگذراند.
صدر حاج سید جوادی در دولت موقت ابتدا وزارت کشور را عهده دار و سپس به وزارت دادگستری برگزیده شد.
اما این اولین باری نبود که صدر حاج سید جوادی در حکومت منصبی مییافت ،سالها قبل از انقالب در زمان
دولت امینی برای مدتی دادستان تهران بود اما دوامی نیاورد ،همچنان که صدارت پس از انقالب نیز کوتاه بود و
همه چیز در غلیانِ انقالبیون به هم میریخت.
صدر حاج سید جوادی به زودی از دولت و شورای انقالب بیرون رفت و همراه رهبران نهضت آزادی به نمایندگی
مردم در مجلس اول شورا ،برگزیده شد .اما بعد از انقالب ،باز هم در بر همان پاشنه میچرخید .بنیانگذران نهضت
آزادی یعنی صدر حاج سید جوادی ،مهدی بازرگان و یداهلل سحابی ،اقلیتی از مجلس بودند که مُصرانه خواستارِ
مراعات حقوق انسانی مردم و اعتدال در رفتارهای حکومت بودند و صدایشان در هیاهوی انقالبیون جوان و
روحانیان صاحب منصب گم میشد .با پایان دوره مجلس اول و آغاز دهه شصت ،اعضای نهضت آزادی از هرگونه
فعالیت سیاسی منع شدند و دیگر اجازه شرکت در هیچ انتخاباتی را پیدا نکردند.
عمر صدر حاج سید جوادی حاال دیگر از شصت میگذشت و همراه با مهندس بازرگان و یداهلل سحابی پس از یک
دوره مبارزه طوالنی با رژیم شاه حاال پس از سرنگونی رژیم پهلوی با انقالبی روبرو بودند که در آن نقشی بزرگ
داشتند و نسبت به عاقبت و احوال آن سخت بیمناک بودند .جمعیت دفاع از حقوق بشر که پیش از انقالب با
مساعی این چند نفر پایه گذاری شده بود ،همچنان محفلی بود برای پاسداشت آزادی که نیامده رفته بود .جنگ و
ترور و اعدام حاصل انقالب  ۱۱بود و صدر حاج سید جوادی نسبت به همه این فجایع معترض و منتقد .حاال دیگر
آیت اهلل طالقانی نیز نبود تا همگان را به صلح و مدارا دعوت کند و در تندرویهای حاکمیت به سادگی همه
گروهها و شخصیتهای دخیل در انقالب حذف میشدند و آنچه میماند گروهی از روحانیون بودند و جوانان
انقالبی بیتجربهای که تنها سرمایهشان شعار بود .در چنین شرایطی صدر حاج سید جوادی بیاینکه از سیاست
کناره گیرد و نسبت به آنچه میگذشت بیتفاوت شود ،عزم فرهنگ کرد و پایه گذار دایرة المعارف تشیع شد که
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گرد آورندگانش زیر نظر صدر حاج سید جوادی ،پانزده هزار مقاله تحقیقی درباره دین و مذهب و فرهنگ ،فراهم
آوردند و در این سالهای صبر و همت که گذشت ،همراهان صدر نیز یک به یک درگذشتند و از بنیانگذاران نهضت
آزادی تنها صدر برجای ماند با قدی خمیده از تجربه گرانقدر هفتاد ساله.
جمهوری اسالمی اما در سالهای پایانی عمر صدر از وقایع هولناکی گذر کرد ،سال  ۲۲در انتخابات ریاست
جمهوری تقلبی وسیع صورت گرفت و در پیاش بسیاری از فعاالن سیاسی بازداشت شدند ،گو اینکه کار
بازداشتها در دوران رهبری آیت اهلل خامنهای به زندانی کردن صدر نیز رسید و در سن  ۲۳سالگی ،تجربه زندان
جمهوری اسالمی را از سر گذراند .حقوقدان کهنسال سال  ۶۳۲۳به جرم تهدید امنیت ملی و در رژیمی به حبس
گرفتار شد که رهبرش سید علی خامنهای روزگاری از موکلین صدر حاج سید جوادی بود.
سالهای پایانی عمر صدر به صبر و انذار گذشت ،پیری و کسالت اجازه حضور در مراسم و همراهی با معترضان به
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۲را نمیداد اما صدر باز هم بیکار نمینشست و به صاحب منصبان نظام اسالمی
نامه مینوشت ،از صادق الریجانی میخواست تا دادگاه انقالب را بر چیند و به عدالت رفتار کند و از مراجع تقلید
انتظار داشت تا برای پاسداشت حقوق مردم و ظلمی که بر زندانیان میرود به میدان بیایند و آنگاه که پاسخی
نمیشنید به مراجع حقوقی بین المللی نامه مینوشت تا نسبت به حال و روز محاکم ایران موضعی بگیرند.
صدر حاج سید جوادی با همه این تلخی و با اینکه در نامهای از ملت ایران عذر خواهی کرده بود که او و
همراهانش نتوانستند پس از انقالب از وقوع دوباره استبداد و اینبار از نوع دینیاش جلو گیری کنند ،با این حال
ناامید نبود و همچنان این نوید میداد که نسل جوان ایرانی آیندهای روشنی دارند در ایرانی آباد و آزاد .عاقبت در
شامگاه  ۶۶فروردین سال  ۲۹و همزمان با سالگرد رفراندم جمهوری اسالمی ،پیرمرد نستوه چشم از جهان
فروبست.
نامههایی برای تاریخ
در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بیش از هفتاد سال در کسوت قضاء،
وزارت دادگستری و وکیل دعاوی و همچنین فردی آشنا با فقه ،کالم و فرهنگ اسالمی و آشنا با زیر و بم قوه
قضاییه ،به جنابعالی مشفقانه توصیه میکنم» .
این عبارات دلسوزانه و مشفقانه در تمامی نامههایی که دکتر صدر حاج سید جوادی به مسووالن جمهوری اسالمی
نگاشته است ،مشهود است .عمری مبارزه و تجربه تاریخی گران قدر ،به صدر این اجازه را میداد تا با ارتفاع
ازسیاست روزمره و بیهیچ شائبهای در جانبداری از جناح و تفکری خاص در کسوت شخصیتی ملی به نصیحت
مقامات جمهوری اسالمی بپردازد .نامه صدر حاج سید جوادی به صادق الریجانی پس از بازداشتهای غیر قانونی
ماموران اطالعات ،نامهای حقوقی است از جانب یک پیش کسوت قضاوت و وکالت؛
دکتر حاج سید جوادی مینویسد:
» اصلیترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت که این روزها حتی امکان برگزاری مراسم یکصد و چهارمین
سالروز پیروزی آن برای جمع کثیری از فعاالن مدنی و سیاسی کشور وجود ندارد ،ایجاد عدالتخانه بود .ملت
ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی ،دمکراسی و عدالت
را در کشور فراهم نماید؛ متاسفانه این خواسته ،هرگز فراهم نگردید .در جریان شکلگیری و گسترش انقالب
اسالمی  ۶۳۱۱نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته ،عدم استقالل مدیریت کالن دستگاه قضایی از جمله
دالیلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد« .
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این نامه که در اوج بگیر و ببندهای انتخاباتی نوشته شده با جسارت و شجاعت» صادق الریجانی «و دستگاه
قضایی جمهوری اسالمی را به بیعدالتی و ظلم متهم میکند و ادامه میدهد:
» وضعیت تاسفبار قوه قضاییه تا بدانجاست که به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان که امروز در سراسر جهان به
نمایش گذاشته شده است ،صدها نیروی لباس شخصی و بعضاً نیروی انتظامی که در خیابانها به هزاران نفر
مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش «رای من کجاست؟» حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم
آنها را به خاک و خون کشانده و شهید کردهاند را کسی مورد پیگرد قضایی قرار نداده و در عوض ،روزنامهنگاران و
فعاالن سیاسی ،دانشجویی ،کارگری ،حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را
در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف ،به حبسها و محرومیتهای طویلالمدت
محکوم میسازند« .
قاضی قدیمی به شیخ صادق الریجانی پیشنهاد مشخص حقوقی هم داده بود و اینکه پس از گذشت سی سال از
انقالب اسالمی ،باید که دادگاههای انقالب تعطیل شود ،دادگاههایی که بنا بر شرایط خاص به وجود آمده بود و
بیتوجه به حقوق متهمین به راحتی سنگینترین احکام را صادر میکرد و کارکردشان به رویه ثابتی در جمهوری
اسالمی در برخورد با مخالفان مبدل شد.
آنچه البته به جایی نرسید فریاد بود و نامه بعدی دکتر صدر خطاب به مراجع تقلید نشسته در قم بود تا بلکه
ایشان نسبت به ظلم و تعدی که در حق مردم میشد ،واکنشی نشان دهند ،نامه صدر به مراجع پس از آن بود که
هاله سحابی در مراسم تشییع پدرش عزت اهلل سحابی به شهادت رسید و هدی صابر از همرزمان سحابی نیز در
زندان شهید شد .صدر حاج سید جوادی دردمندانه مینویسد » :به جهت کهولت و بیماریهای شدید جسمانی،
مدتهاست قصد آن دارم تا باقی عمر را به خلوت و نیایش با معبود سپری سازم .لیکن امواج مصیبتها و بالیا و
فقدان مهندس عزت اهلل سحابی ،مردی از تبار بزرگان اخالق و سیاست و دوستی صمیمی که عمری با دغدغه
ایران و اسالم زیست و در راه خدمت به ملت از پذیرش هیچ فداکاری و رنجی دریغ نکرد ،اما حتی از برگزاری
مجلس قرائت قرآن و فاتحهخوانی برای او ممانعت به عمل آمد و همچنین شهادت دختر بیگناه و حقجوی ایشان
– سرکار خانم هاله سحابی که به نحوی مرموز و مظلومانه در مراسم تشییع پدر ،جان باخت و سرآخر ،شهادت
اندیشمند قرآنپژوه ،آرمانخواه نیکاندیش ،مجاهد راه آزادی و انسان وارسته – شهید هدی صابر – اختیار از کفم
گرفت و نگذاشت تا وفای به عهد سکوت نگه دارم« .
صدر حاج سید جوادی با همه این تلخی مومنانه امید داشت که به زودی صبح صادق میدمد و با این حال به
حاکمیت هشدار میدهد که خون هاله سحابی و هدی صابر ،واپسین حجت هاست:
» خون هاله و هدی ،واپسین حجتهاست بر ستمگران و تمامیتخواهان .خون شهید به ستارههای شب ماننده
است ،راهنمای خروج از ظلمات و آیات برآمدن بامداد آزادی است .در سوگ این عزیزان ،خون دل و اشک دیده
نهان خواهیم داشت و اندوه بیکرانمان را تقیه میکنیم ،تا اندوهسازان که میراثدار شیوه حکومت فرعونیانند ،به
باطل ،نپندارند که غم سنگین ،ذرهای از امید و باور ما به برآمدن صبحی نزدیک کاسته است و این ستم و رنج،
مصداق «کربالعظیمی» است که به زودی و در پرتو خواستی فراگیر به شادی و لبخند بدل خواهد شد« .و در
پیاش مسوولیت مراجع دینی را گوشزد میکند که:
جا دارد که مراجع عظام و روحانیت پا به میدان نهند و در اقدامی یکپارچه ،خواستار رعایت حقوق انسانی ،تامین
خواستههای تاریخی و جان مردم سرزمین خود و آزادی افرادی شوند که این روها به جرم نیکاندیشی ،دلسوزی
برای وطن و اعتراض به دولتی خودکامه و قانونگریز محبوساند و ظاهراً نه تنها مقامات قضایی و امور زندانها
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دغدغهای برای محافظت از جان ایشان را ندارند که دستهایی پنهان و مرموز در صدد حذف فیزیکی و از میان
بردن آنان هستند ،در غیر این صورت ،از بابت سکوت خود ،هیچ پاسخی در برابر خدا و ملت نخواهند داشت.
صدر پس از این نامه ساکت نشد و در نوشتهای دیگر و در پاییز سال  ،۲۲به مراجع بین المللی نامهای نوشت تا
بلکه گوشهای از ظلمی که بر مردم ایران میرود را بازگو کند:
«وقایعی که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد از جمله حوادثی بود که متاسفانه با اقدام
شایسته جهانی روبرو نشد و بیم آن میرود که بار دیگر هزینههای مادی و معنوی سنگینی به مردم جهان تحمیل
شود که در صورت ابراز واکنشهای بهموقع ،قابل احتراز میبود .تقلب گسترده در آرای مردم و روی کار آوردن
شخصی که به هیچوجه مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار نداشت ،فردی که نه تنها در عرصه سیاستورزی منافع
ملت ایران را در نظر ندارد که در حوزه کالم نیز هرگز درشان مقام رسمی خود رفتار نکرده و با به کارگرفتن
ادبیاتی که همواره از آن بوی تهدید و خودکامگی به گوش میرسد و با طرح مباحث بیفایده و فاقد مبانی تاریخی
و حتی دینی مانند انکار کلی هولوکاست و یا مدیریت جهانی ،صرفاً در پی طرح نام و چهرهی خود در افکار عمومی
جهان میباشد ،موضوعاتی که افزون بر نادرست بودن ،عزت وشان ملتی با تاریخ هفت هزار ساله را نادیده میگیرد.
» سالهای پس از کودتای انتخاباتی و در زمانهای که دبیر کل نهضت آزادی در بازداشت به سر میبرد و
شخصیتهای اصالح طلب در زندان ،تکلیف روشنگری را بر دوش نحیف صدر مینهاد.
از همین است که در پیامی به ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه میداند غربت چه دردی دارد ،همگی را به
وحدت فرامی خواند و در پیام دیگری به مناسبت سالگرد تاسیس نهضت آزادی به طرز بیسابقهای درباره آینده
ایران ابراز نگرانی میکند و میگوید » :بنده به شدت از تحمیل هزینههای غیرقابل جبران بر ملت و مملکت
بیمناک بوده و اعالم میدارم که از حملهی مغول به این سو ،چنین یورش و تهاجمی علیه «ایرانیت و اسالمیت»
به نحو توامان رخ نداده است« .
صدر حاج سید جوادی امر به معروف و نهی از منکر با همه آداب آن به انجام میرساند و از همین بود که نامه
محرمانه و مصلحانهای خطاب به رهبر جمهوری اسالمی در اردیبهشت سال  ۲۳نوشت که چند ماه بعد و در پی
بینتیجه بودن انذارها و بیپاسخ ماندن نامه ،علنی شد.
دکتر صدر حاج سید جوادی که در این نامه سمتش را عضو شورای انقالب عنوان کرده است ،به آیت اهلل خامنهای
که پیش از انقالب وکالتش را بر عهده داشت ،خرده میگیرد که قدرت و حکومت مجالی باقی نگذاشته تا یادی از
همراهان قدیمی کند و سپس به بیان فجایعی میگذرد که بر سر ایران میگذرد.
صدر به انتخابات سال  ۲۲اشاره میکند و راه و رسم احمدینژاد که شانِ ریاست جمهوری را پایین کشانده و
اقتصاد و سیاست ایران را متالشی کرده است و این از گفتن حقیقت هم باکی ندارد و مینویسد که احمدینژاد با
حمایت رهبری بر مسند ریاست جمهوری رسیده است.
صدر حاج سید جوادی در آخر به رهبر جمهوری اسالمی هشدار میدهد که عاقبتی همانند دیکتاتورها پیدا نکند و
مینوسید »:ستمکاری و ظلم بر مردم ،واقعه تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده
را دوباره آزمود .سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده ،حکایت از پریشیدگی بیمانندی
دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمیتوان یافت و برای من و شما که در ایجاد
حکومت جدید نقش آفریدهایم ،عبرتآموز است.
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حاج سید جوادی روشنفکری مسوولیت پذیر بود /گفتگو با حسین شاه حسینی
جرس :مرگ احمد صدر حاج سید جوادی پیام داشت .پیامش ین بود که انسانیت نمرده است
«دفاع از حقوق مردم از بین نرفته است .مرگ او یک پیام به نسل جوان بود که توجه داشته باشند ،آدمهایی
هستند که هنوز برای آزادی حرمت قائل هستند و زندگیشان را وقف آن میکنند».
آنچه در پی میآید برشی گزارش گونه از گفتوگوی «جرس» با حسین شاه حسینی ،عضو شورای فعاالن ملی-
مذهبی و جبهه ملی ایران و از همرزمان مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی است که به بررسی مقوله قانونگرایی و
قانونمندی از دیدگاه مرحوم صدر میپردازد.
«از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش»
سخن گفتن در خصوص مقام واالی مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی سخت است و زبان قاصر از بیان آن .در
خصوص شخصیت مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی هر چه بگویم کم گفتهام و اگر حضور ذهن داشتم طوماری
از خدمات ایشان را میدادم.
من زمانی که وی در کنار مرحوم آیت اهلل حاج سید رضای زنجانی بود ،او را شناختم .پس از کودتای ۹۲مرداد
 ۶۳۳۹که نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری مرحوم زنجانی و دیگر آقایان از جمله آیتاهلل سید محمود طالقانی
و مهدی بازرگان تشکیل شد ،مسائل حقوقی مربوط به نهضت زیر نظر حاج سید جوادی بود .او مطلع ،متخصص،
قانونمند و مورد اعتماد و اعتقاد و از شخصیتهای کم نظیر حقوقی کشور بود .در آن شرایط ایشان در کنار مرحوم
فتح اهلل بنی صدر و مرحوم دکتر مبشری کوشش کردند تا مسائل مربوط به دادگاههای دکتر مصدق را بررسی
اجمالی کنند و نظریاتی را در قالب دفاعیات ارائه دادند که از طریق مرحوم حسن صدر و مرحوم شریعتزاده به
عرض دکتر عبداهلل خان معظمی رسید و بعد این دفاعیات و مطالب چه در دادگاه بدوی و چه در تجدیدنظر در
اختیار سرهنگ بزرگمهر گذاشته شد و آنها را به شادروان دکتر مصدق دادند .دفاعیات اکثر زندانیان سیاسی که
در رده دکتر مصدق بودند بر عهده نهضت ملی بود که برای آنها وکیل تعیین میکردند و دفاعیات را به گونهای
تنظیم میکردند که در دادگاهها موثر باشد .مرحوم حاج سید جوادی هم مورد اعتماد بود و هم قاضی ارزشمند با
ایمان و معتقدی بود .تا جاییکه آیت اهلل زنجانی یاداشتهایی را که مرحوم شادروان دکتر فاطمی از زندان برای او
فرستاده بود قبل از فوتش همه را دراختیار مرحوم حاج سید جوادی گذاشت.
نقش موثر صدر در اصالحات دادگستری
مردی قانونگرا و انسانی مبارزی بود که تمام زندگیش را وقف آزادی و دفاع از حقوق مردم کرد .درجه ایمان و
اعتقاد او به کار سیاسی آنچنان بود که زمانی زیادی را به اینگونه فعالیتها اختصاص میداد .منزل ایشان پایگاه
این کمیته حقوقی نهضت ملی بود.
در شرایطی که نظام شاهنشاهی ایران شدیدترین حمالت را برای از بین بردن آزادیهای مصرح در قانون اساسی
میکرد ،کانون نویسندگان و وکالی دادگستری با خانواده مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی که معروفیت خاصی
داشتند همکاری میکردند.
او فرزانهای دانشمند بود که نقش بسیار اساسی در اصالحات دادگستری داشت .از حضور خود در دادگستری
استفاده میکرد و آنهایی که از نظر سیاسی مورد ظلم قرار گرفته بودند را مورد حمایت قرار میداد .زمانیکه در
کابینه دکترعلی امینی به عنوان دادستان تهران انتخاب شد ،اعتراضات عمومی دانش آموزان دبیرستان بخصوص
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دبیرستان دارالفنون صورت گرفت .دانش آموزان در جلوی مجلس تجمع کردند و افسران کالنتری آنها را به گلوله
بستند و یک دانش آموز کشته شد .آقای صدر در مقام دادستان شرافتمندانه کوشش کرد که افسرانی که مبادرت
به این کار کرده بودند ،مجازات شوند .حتی بسیاری از آنها را اخراج کرد و خیلیها را به دادگاه فرستاد .بدین
ترتیب با این قدرت و شهامت از قانون و قانونگرایی دفاع کرد.
این را تاریخ میگوید که حاج احمد صدر حاج سید جوادی از چنان شهامتی برخوردار بود که در کابینه امینی در
سمت دادستان ،اعضای دادگاهی را که از دکتر مصدق بازجویی میکردند به محکمه احضار کرد .در طول زندگی
مبارزاتی خود نه تنها کوتاه نمیآمد بلکه سرعت عمل داشت.
شاگرد مکتب فکری طالقانی
او از شاگردان مکتب فکری مرحوم آیت اهلل طالقانی بود و به همین جهت جذب نهضت آزادی شد و پس از آن از
پایه گذاران نهضت آزادی شد .او فرزانهای واال و متواضع بود .در مخالفت با خانواده پهلوی بخاطر بیقانونیهایی که
آنها انجام میدادند اقدامات با ارزش زیادی انجام داد.
او عضو رسمی در کمیته دفاع از آزادی و حاکمیت ملی بود که حمایت از زندانیان سیاسی چه قبل از انقالب و چه
بعد از آن را به عهده داشت .بسیاری از این آقایانی که االن بر مسند حکومت هستند در آن زمان جا و مکانی
نداشتند و به شهرستانهای مختلف تبعید شده بودند .آقای صدر حاج سید جوادی به همراه آقای تابنده بودند که
شهر به شهر و دیار به دیار میرفتند و از آنها دفاع میکردند.
در کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی از وکالی پرونده قتل فجیع مرحوم داریوش و پروانه فروهر بود .چه
تالشهای شبانه روزی که برای پیگیری و به مجازات رساندن قاتلین این قتل فجیع انجام داد و بارها مورد خشم و
غضب قرار گرفت و تهدید شد که از این پرونده دست بردارد ،اما لحظهای از مقاومت و پیگیری دست برنداشت.
تاریخ زندگی او مملو از حمایت از مظلومین و مخالفت با قدرتمندان است.
خانواده صدر پیرو مکتب علی امیرالمومنین
بودند
او ایراندوستی بود که دنبال مقام و قدرت
نبود و با آنچه حاصل دسترنج پدر و خودش
بود زندگی سادهای داشت .او خدمات زیادی
در راه آزادی و استقالل و گسترش کارهای
فرهنگی به جامعه ایران کرد .همچنین آقای
صدر و خانوادهاش خدمات زیادی برای انقالب
اسالمی انجام دادند .از آن دست روشنفکرانی
بودند که در قبال روشنفکری خود احساس مسئولیت میکردند .با تودههای مردم در ارتباط بود و تنها با قشر
روشنفکر رابطه برقرار نمیکرد .حاج آقا ضیای حاج سید جوادی که از برجستگان این قوم بود در دوره هفدهم
نماینده مجلس شورای ملی شد و تا آخرین لحظات زندگی از نظریات و افکار دکتر مصدق در جهت منافع ملی
ایران دفاع کرد .خانواده حاج سید جوادی ذاتا اصیل و پیرو مکتب علی امیرالمومنین بودند .در منزل حاج سید
جوادی محلی برای طرح مفاهیم قرآن و ارتباطات متعهدین به مذهب بود .دغدغه فکری که برای کشور و مردم
داشت ،باعث شد که نامه سرگشادهای به آنهایی که با هم برای انقالب در ایران تالش کرده بودند بنویسد و آنها را
نصحیت کند تا هر چه زودتر نقایص را برطرف کنند.
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تالش در انتشار اندیشههای مصدق
یکی دیگر از تالشهای ایشان که تا همین اواخر عمر هم پیگیر بودند ،قلعه احمدآباد دکتر مصدق بود .مشکالت
زیادی که در این زمینه ایجاد شد و خانواده دکتر مصدق این بنا را وقف کرد و دولت هم آن را به ثبت آثار ملی
درآورد ،بحث مفصلی است که در اینجا فرصت نیست تعریف کنم .اما هیئت امنایی تشکیل شد و مردم پیشنهاد
کردند که حاج سید صدر جوادی هم باید در کمیته اصلی هیئت متولیان قلعه احمد آباد باشد .او هم خدمات
بسیار زیادی در این زمینه انجام داد .حتی در این اواخر که دیگر قادر به حرکت نبود تمام جلسات هیئت متولیان
روزهای پنج شنبه در منزل ایشان تشکیل میشد و به اداره آن قلعه و انتشار نظریات و اندیشههای دکتر مصدق
توسط دوستان کمک میکرد.
سه روز قبل از فوت حاج سید جوادی برای مسئله احمد آباد به منزلش رفتم .ایشان مدام میگفتند چرا برای
چهاردهم اسفند مراسم بزرگداشت دکتر مصدق اجازه ندادند؟ به ایشان گفتم که پیگیری کردیم .به فرمانداری
نظرآباد که مرکز دفن دکتر مصدق است مراجعه کردیم و بعد از مکاتبات فراوان به ما دستور دادند که نمیشود و
به مصلحت نیست .سوال ما این بود که جمع شدن تعدادی بر سر مزار کسیکه دارای منزلت و موقعیت اجتماعی و
سیاسی و محبوبیت زیادی در میان مردم است چه اشکالی دارد؟ اما پاسخ منفی بود و هر بار همانند سالهای
گذشته ممانعت ایجاد میکردند .مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی هم خیلی ناراحت بود و مدام تاکید میکرد
اقدام کنید و دست برندارید .راه و روش دکتر مصدق باعث آبروی و رشد و ترقی ملت ایران است .عین بیان ایشان
است «ما باید در این مملکت سیاست موازانه منفی داشته ،نه سیاست موازنه مثبت» .حاج سید جوادی در لحظات
آخر میگفت دنیا در مقابل عظمت این مرد (دکتر مصدق) تقدیس میکند و ما متاسفانه این نعمت را داشتیم و از
دست دادیم و حاال هم نمیتوانیم این نظریات را پیاده کنیم.
کثرت جمعیت در مراسم تجلیل و ترحیم صدر
آن روزی که در حسینیه ارشاد مراسمی بمناسبت بزرگداشت نود سالگی او برگزار کردند زمانیکه پشت تریبون قرار
گرفتند انبوه جمعیتی که در آنجا حضور داشتند چنان به ایشان ابراز عالقه میکردند که غیرقابل توصیف است.
مردم برای تجلیل از او آمدند و این یک تجلیل دولتی نبود بلکه مردم بودند .در همان مراسم بود که خانم اعظم
طالقانی عصای مرحوم آیت اهلل طالقانی را به پاس خدماتشان به او تقدیم کردند .همچنین عبای حضرت آیت اهلل
سید رضای زنجانی توسط خانواده اشان به مرحوم حاج سید جوادی اهدا شد.
در مراسم تشیع جنازه ایشان با تمام محدودیتها و مشکالتی که ایجاد کردند جمعیت موج میزد چه در قزوین و
چه در تهران .متاسفانه با شرایط روز ایران که در آستانه انتخابات هستیم تنها موافقت شد که مراسم در منزل
برگزار شود که با این وجود کثرت جمعیت در خیابانهای اطراف قابل مالحظه بود.
مرگ او پیام داشت .پیام آن این بود که انسانیت نمرده است .دفاع از حقوق مردم از بین نرفته است .مرگ او یک
پیام به نسل جوان بود که توجه داشته باشند که هنوز آدمهایی هستند که برای آزادی حرمت قائلاند و زندگیشان
را وقف آن میکنند.
او میگفت مردم زندهاند .رشد مردم زیاد شده است .طبقه تحصیلکرده بیشتر احساس مسئولیت میکنند و فرصت
در دستشان بیافتد میتوانند نظریات واقعی خودشان را در قالب ایجاد حکومت مردمی تالش کنند و میسر خواهد
شد .این هم با اتحاد و وفاق ملی و دوستی مهیا میشود و باید در مقابل نامالیمات تحمل کنند چراکه عظمت
آزادی و دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هزینه دارد و قطعا در آیندهای نزدیک مردم به هدف خود خواهند
رسید.

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

149

صدر ،پایبند به اجرای قانون بود /گفتگو با اعظم طالقانی
جرس :احمد صدر حاج سید جوادی ،با تکیه بر ایمان و صداقت در مقابل ظلم و ظالم کوتاه نیامد.
او بر اساس همین باور قلبیاش در چندین نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و مسووالن ،نسبت به انحراف از
قانون اساسی به ویژه در مورد دادگاههای انقالب اسالمی هشدار داد.
پاسخ اعظم طالقانی ،فرزند مرحوم آیت اهلل طالقانی به سواالت «جرس» در خصوص شخصیت و منش زندگی
مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی در پی میآید:
خاطرهها اثرگذارترین بخش عواطف انسانی است ،هر خاطرهای میتواند در رفتار و حاالت عاطفی و عقالنی آدمی
تحوالت عمیقی به وجود آورد .حاصل آن هم تغییر در روند تاریخ و سرنوشت آدمی شود .هنگامیکه به گذشته
نگاه میکنم بسیاری از اتفاقات آن دوران عبرت آموز یا تاسف برانگیز است و از جهت دیگر شناخت و قدرشناسی
از گذشتگان را بیش از پیش میافزاید .میتوانم به خاطره آشنایی با عزیزی چون صدر استوار احمد حاج سید
جوادی اشارهای داشته باشم .در اوان جوانی حدود سالهای پیش از  ۶۳۳۳خورشیدی در جلسهای ایشان را در کنار
پدر مشاهده کردم .رفتار آرام ،ادب ،فروتنی و بزرگواری ایشان در من بسیار موثر افتاد.
در آن سالها مرحوم حاج سید جوادی ،دادستان تهران بود ولی در سال  ۶۳۳۳ایشان از این سمت استعفا داد و
به شغل وکالت پرداخت و به بنیانگذاران نهضت آزادی پیوست .در سال  ۶۳۱۳که ساواک در روز عید فطر منزل
مرحوم طالقانی را محاصره کرد و مانع از خروج ایشان به سمت مسجد هدایت ،واقع در خیابان جمهوری فعلی
(خیابان استانبول سابق) شد ،آیت اهلل طالقانی را یکماه در منزل حصرخانگی کردند ،فرمانداری تهران ایشان را به
 ۳سال تبعید به نقاط بد آب و هوا (شهرستان زابل) محکوم کرد .ایشان به زابلی تبعیید شد که سال قبل از آن
دچار قحطی شدیدی شده بود .مرحوم حاج سید جوادی ،آقای منوچهر مسعودی را جهت وکالت پدر معرفی کرد.
ساواک به فرمانداری تاکید کرده بود که حکم باید تایید شود ،ایشان مذاکراتی که با قاضی انجام داد ،حکم تایید
شد؛ ولی به دلیل کهولت سن مدت سه سال را به یک سال و نیم تغییر داد که مرحوم طالقانی پس از شش ماه از
زابلبه بافت کرمان انتقال یافت .البته پس از آن ساواک قاضی را از کار برکنار کرد.
الگوی دیانت و صداقت و شجاعت
احمد صدر حاج سید جوادی از مردان محکم ،با صداقت و صمیمی بود که به شدت پایبند به اجرای قانون پایبند
بود .ایشان وکالت بسیاری از دوستان و افرادی که امروز در مصدر امور هستند را در زمان حکومت شاهنشاهی به
عهده گرفت .او در مقابل ستم و ستمکاری مانند کوهی استوار بود که گذشته از تمام صفات برجستهاش به او
اعتبار و حیثیت فوق العادهای میداد.
او با تکیه بر ایمان و صداقت بر همه خواستههایش غلبه و در مقابل ظلم و ظالم کوتاه نیامد .بر همین اساس حاج
سیدجوادی در چندین نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و مسووالن ،نسبت به انحراف از قانون اساسی به ویژه
در مورد دادگاههای انقالب اسالمی هشدار داده بود .او که در سن  ۲۱سالگی چشم از جهان فروبست،
فارغالتحصیل رشته حقوق و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی بود .در سایت خانه وکال نقل شده که از مهمترین
مناصب او دادستانی تهران در دوره نخستوزیری دکتر علی امینی در حکومت پهلوی ،وزیر کشور و وزیر
دادگستری در دولت موقت مهدی بازرگان ،و نمایندگی مردم قزوین در دوره اول مجلس بود.
با این وجود حتی پس از فوت او ،اجازه برگزاری مراسم در مسجد داده نشد و حتی بستگان این مرد نکونام نیز
نتوانستند در منزلش برای بزرگداشت ایشان ،تریبونی داشته باشند.
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حاج سید جوادی صلح را طلب میکرد /گفتگو با محمد ملکی
جرس :آنچه در پی میآید روایت محمد ملکی اولین رییس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی و از
فعاالن ملی مذهبی است که از سابقه آشناییاش با احمد حاج سید جوادی میگوید:
من آقای صدر را از سال  ۶۳۳۶میشناسم .حادثهای برای من دردفاع از یک فردی پیش آمد که توسط یکی از
وابستگان به دربار مورد ظلم قرار گرفته بود .طی آن اتفاق برای من پروندهای تشکیل شد و به دادگاه احضار شدم.
برای اولین بار به دادگاهی رفتم که آقای دکترصدرحاج سیدجوادی قاضی آن دادگاه بود .من جوان  ۶۱سالهای
بودم و وقتی آقای دکتر صدر پرونده من را خواندند از جایگاهشان بلند شده و نزد من آمدند و از من عذرخواهی
کرد و گفت اینها همگی کارشان پرونده سازی برای افراد است و خالصه پرونده را بست و به پاسبان داد و گفت
رهایش کنید.
من اولین بار آنجا دکتر صدر را شناختم اما بعدها در جریان مبارزات سیاسی و اجتماعی بارها نام ایشان را شنیدم.
یکی از خاطرات من از دکتر صدر در  ۹۳خرداد سال شصت در سالگرد دکتر شریعتی بود ،چون اجازه ندادند در
هیچ حسینیه و مسجد و دانشگاهی برای ایشان بزرگداشتی برگزار شود ،پس مراسمی برای دکتر شریعتی در
منزلشان برگزار شد که من هم آنجا حضور داشتم .شاید خوانده یا شنیده باشید که در آن روز نیروهای لباس
شخصی با بمب آتش زا و سنگ به خانه حمله کردند .آقای دکتر صدر و همسرشان نشسته بودند که سنگ به
داخل پرتاب میشد و هرچه خانواده دکتر شریعتی اصرار میکردند از آنجا بلند شوند ،آقای صدر میگفتند من هم
مثل بقیه مردم ،تا باالخره به اصرار فرزند دکتر شریعتی آقای صدر از جلوی پنجره بلند شدند .من آن روز بیش از
گذشته روح بزرگشان را شناختم و طبیعی است که از دست دادنشان ضایعه بزرگی است.
آخرین بار که ایشان را دیدم روز اول فروردین ماه همین امسال بود که رفتم به دیدنشان ،جالب اینکه در سن ۲۱
سالگی وقتی از دور من و همسرم را به محض دیدند ،شناختند و تقریبا تا روزهای آخر زندگیشان هوش و حواس
داشتند .یکی از نکات درباره ایشان وطن دوستیشان بود .چندی قبل به واسطه باال گرفتن اخبار مربوط به حمله
احتمالی آمریکا به ایران و آغاز جنگ ،یک طرحی به نام طرح کمپین صلح و آزادی در فضای رسانهای جهت جمع
آوری امضا تهیه شده بود .من مامور شدم که این نامه را خدمت دکتر صدر ببرم تا اگر دوست داشتند ایشان هم
امضا کنند .وقتی دادم به قدری خوشحال شدند که چند بار گفتند چقدر کار خوبی است .به دقت متن اعالمیه را
خواندند و درباره کلمهای تذکر دادند و گفتند که جنبه حقوقی دارد و حاکمیت ممکن است مدعی شود چنین
چیزی درباره مسئله هستهای وجود ندارد .آن کلمه اصالح شد و ایشان امضا کردند و من هنوز آن نامه را دارم .از
جهت اخالقی هم آقای صدر به معنای واقعیاش وارسته بود .متاسفانه در سیاستمداران ما مسئله اخالق خیلی کم
رنگ است ولی دکتر صدر مردی مومن ،خلیق و دوست داشتنی بود و ضایعه فوت ایشان واقعا برای همه ما بسیار
دردآوراست .من فکر میکنم که خداوند باید به این ملت در ضایعه از دست دادن ایشان صبر و بردباری دهد.
ایشان هفتاد سال سابقه فعالیت سیاسی و حقوقی داشت و در تمام این سالها شرافتمندانه کار کرد و منافع ملی
را در اولویت میدانست .نامههایی به آقای خامنهای نوشت که موثر واقع نشد و در نامه آخرش هم درباره مسئله
انرژی اتمی و مذاکره با آمریکا هشدار داد که مذاکره را نه در موقعیت ضعف بلکه پس از برگزاری انتخابات شفاف
دنبال کنید .این اواخر آقای دکتر صدر نامهای هم خطاب به ملت ایران نوشتند و به عنوان یکی از انقالبیون که در
استقرار این نظام سهیم بودند به خاطر مسائل پیش آمده و انحراف از آرمانهای انقالب از مردم عذرخواهی کردند و
از مردم خواستند اگر اشتباهی شده ایشان را ببخشند .این نشان از روح بزرگ دکتر صدر داشت .ما هنوز بسیاری
از افراد را میشناسیم که در دهه اول انقالب جنایتهای بسیاری مرتکب شدند اما هنوز هم حاضر نیستند از ملت
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عذرخواهی کنند و به گناهانشان اعتراف کنند .در حالیکه دکتر صدر با اینکه دستش به هیچ خونی آلوده نبود و
هیچ خطایی مرتکب نشدهاند به خاطر مسیری که طی شد و مشکالتی که پیش آمد از ملت ایران عذرخواهی کرده
بود و این نشاندهنده روح بزرگ ،انسانی و اسالمی دکتر صدر است.

پیری که خانه نشین نشد  /صدیقه وسمقی
مهتران در آسیاب روزگار سنگ زیریناند ،داد از این قرار
در سال  ۲۱جلسات کمیته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم و منصفانه در محل کانون مدافعان حقوق بشر در حالی
تشکیل میشد که این کمیته و اعضای آن مورد تهدید دائمی نیروهای امنیتی قرار داشتند .دکتر احمد صدر حاج
سید جوادی کهن سالترین عضو این کمیته بود .تهدیدات ،بیماری و کهنسالی ناتوانتر از آن بودند که پیر عرصه
مبارزه را خانه نشین سازند .شجاعت ،صداقت و احساس مسئولیت در رکاب او درسها میآموختند .او با تنی
رنجور و ناتوان اما همتی برنا و پرتوان ،با کمک دوستان در جلسات حضور مییافت و به همگان میآموخت که
برای ساختن وطن هیچ کس فارغ از مسئولیت نیست .پیری ،بیماری ،تهدیدات و مانند آن نمیتوانند بهانه برای
سلب مسئولیت از خویش باشند .او با رفتار خود به ما میآموخت که نشستن و از اوضاع نابسامان نالیدن راه چاره
نیست و هر کس به قدر بضاعت خود ،موظف است و مسئول .او خستگی ناپذیر هر راهی را که در توانش بود
میپیمود .وقتی که دوستان زیر بغل او را میگرفتند و به جلسهاش میآوردند ،من احساس میکردم که این پشت
پیری و ناتوانی است که در مبارزه با او به زیر آمده است.
افسوس که انسان هائی با چنین منزلت ،در کشور ما قدرشان چنان که شایسته است شناخته نمیشود و در طول
حیاتشان به ویژه در سنینی که گنجینهای از تجربه را در بر دوش دارند ،به جای آنکه مورد تکریم قرار گیرند و
درس آموز دیگران باشند ،مورد بغض و تهدید قرار گرفته ،به گوشه عزلت رانده میشوند .مهتران در آسیاب روزگار
سنگ زیریناند ،داد از این قرار
مرد باید تا شکیبائی کند
کار بر آئین شیدائی کند
مرد را باید در این غوغای درد
دل ،نگردد شرحه شرحه ،روی ،زرد
عشق باید ،تا که دل یاری کند
برستیغ درد ،ستواری کند
زندگی تکرار نور و ظلمت است
دم زدن در تنگنای غربت است...
یاد احمد صدر حاج سید جوادی گرامی و چراغ راه وطن دوستان و آزادی خواهان باد.
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کاش صدر همه خاطراتش را مینوشت /گفتگو با سید مسعود رضوی
جرس :خاطرات روزهای پر تب و تاب انقالب از دریچه چشمان احمد حاج سید جوادی به همت سید مسعود
رضوی تبدیل به کتاب شده است .او اینک تجربههای شخصیاش از مراوده با این سیاستمدار قانونگرا را در اختیار
جرس گذاشته است در پی میآید:
دست نوشتهها و یادداشتهای آقای صدر مربوط به زمستان  ۶۳۱۱از  ۹۱دی ماه تا  ۶۳بهمن ماه سال انقالب
است .تا آنجایی که من اطالع دارم جناب آقای صدر روزنوشت دیگری ندارند و تنها چیزی که داشتند همین
دفترچه دست نوشت بود که البته به دلیل مقطع حساس تاریخی آن بسیار حائز اهمیت است .من هنگام بازنویسی
دفترچه از ایشان پرسیدم که آیا یادداشتهای دیگری هم هست که گفتند برخی یادداشتها بوده که یا گم شده و
یا در زمانهایی که برای تفتیش منزل من آمدند ،ممکن است برده باشند .بنابراین کتاب خاطرات صدر انقالب
مجموعا چهار بخش است .بخش اصلی و جان کتاب روزنوشتهای آقای صدر است .بخش دوم اسناد و ضمائم
مربوط به روزنوشتها ،بخش سوم زندگینامه و شرح فعالیتهای آقای صدر و بخش آخر دو گفتگوی مفصل با آقای
صدر را شامل میشود.
متاسفانه آقای صدر به دلیل مشغله فراوان در روزهای بعد از پیروزی انقالب روزنوشتها را ادامه ندادند .در زمانی
که ایشان به وزارت کشور میرسند بسیار پرکار بود ،از صبح تا شب و حتی چندین روز متوالی در دفتر ریاست
جمهوری بودند ،سفر به کردستان و درگیریها برای برگزاری رفراندوم ،اغتشاشات در گوشه و کنار کشور،
میتینگهای جریانات مختلف ،جلسات شورای انقالب ،دیدارهای مکرر با آقای خمینی ،جلسات نهضت آزادی و
غیره مجالی حتی نمیداد که آقای صدر به خانوادهشان سر بزنند اما کاش وقت میگذاشتند و خاطرات و
روزنوشتهایشان را بعد از پیروزی انقالب و در کابینه مهندس بازرگان و دوران نمایندگی مجلس شورای ملی را
یادداشت میکردند و ادامه میدادند.
درباره این کتاب خاص ما بسیاردغدغه داشتیم اما خوشبختانه ایرادی بر کتاب نگرفتند و بدون اینکه کالمی جابه
جا شود در سال  ۶۳۲۱کتاب منتشر شد .ناشر این کتاب مرحومه فهیمه محبی بودند که آن زمان مدیریت اجرایی
دایره المعارف تشیع را برعهده داشت .خانم محبی بسیار مشتاق وعالقمند بود که این کتاب منتشر شود و به
محض صدور مجوز از وزارت ارشاد اقدام به نشر کتاب کرد .دست نوشتههای آقای صدر به دلیل تندنویسی کمی
خواندنش دشوار بود و قبل از من به سه نفر دیگری داده شده بود که یکیشان دو یا سه صفحه را بازنویسی کرده
اما متاسفانه ادامه نداده بود .من خدمت آقای صدر در دایره المعارف تشیع کار میکردم و وقتی به من پیشنهاد
کردند با افتخار کار کتاب ایشان را انجام دادم.
قانون؛ مالک گفتار و عمل
منش و روش سیاسی و اجتماعی آقای احمد صدر حاج سید جوادی و به تبع منش فرهنگی ایشان ،منش خاصی
بود .ملی مذهبیها و به خصوص اعضای نهضت آزادی و در صدر اینها آیت اهلل طالقانی ،مرحوم مهندس بازرگان،
مرحوم دکتر یداهلل سحابی و مرحوم صدر حاج سید جوادی معتقد بودند که باید براساس باورهای اخالقی و
معتقداتشان عمل و رفتار کنند .شاید یکی از مشکالت اینها در دنیای سیاست و عمل سیاسی نیز همین بود.
اینها نمیتوانستند هر سخنی بگویند و هر رفتاری را با رقبای سیاسیشان داشته باشند .از این جهت این مسئله از
جانب انقالبیون تندرویی که برخی بسیار ایوئولوژیک بودند و برخی ماکیاولیست ،نقطه ضعف تلقی میشد.
میگفتند که انقالب شبیه یک بلدوزر است که تحت رهبری امام خمینی و حرکت انقالبیون میخواهد همه
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ساختارهای گذشته را ریشه کن کند و طرحی نو درافکند .این بلدوزر با سراسر دنیا سر جنگ دارد در حالی که
اینها (دولت موقت) مثل یک ماشین سواری ژیان هستند و تناسبی با انقالب ندارند.
آقای صدر سعی داشتند براساس منابع حقوقی موجود  -چه آنچه که قبل از انقالب بود و چه بعد از آن ،شورای
انقالب تعیین کرده بود -عمل کند .این مسئله در اساسانامه نهضت آزادی و قبل از آن نهضت مقاومت ملی درج
شده است .اینها خود را موظف میدیدند که حتما براساس «قوانین موجود» عمل کنند و اگر انتقادی به شاه
کردند در چارچوب قانون بود و یا بعدها وقتی انتقادی به رهبران جمهوری اسالمی میکردند ،میگفتند شما از
قوانین موجود تخطی کردید .البته در مواردی نسبت به قوانین هم انتقاد داشتند کمااینکه به اصل پنجم یعنی
اصل والیت فقیه در قانون اساسی جدید انتقاد داشتند و صریحا میگفتند بدان باور ندارند ولی معتقد بودند چون
قانون ،قانون مستقر هست باید براساس قانون موجود عمل شود.
جریان نهضت آزادی و در راس آن بنیانگذارنش برپایه اعتقاد و باورهای اخالقی کار سیاسی میکردند .نگاه
فرهنگیشان به دین برخالف روحانیون که نگاه تبلیغی و ابالغی و استفاده سیاسی و اجتماعی دارند ،نیست .مانند
ایئولوژیکها هم نیست ،آنها که فکر میکردند باید مثل مارکسیسم یک دستگاه ایوئولوژیکی از اسالم و تشیع
بسازند و براساس آن آدمها را تربیت کنند ،هم نیست.
بنیانگذاران نهضت آزادی اعتقاد داشتند باید جامعه را اقناع فرهنگی کنیم ،از آالیشها تهذیب کرده و براساس
مجموعی از عوامل تربیتی با جامعه تعامل کنیم تا انسانها براساس درستکاری ،اعتماد متقابل و همزیستی
مسالمت آمیز به رستگاری برسند .این باور این افراد است و واقعا به این عقیده باور دارند و این چهار شخصیت
سمبل چنین تفکری بودند و تنها تفکر نبود بلکه بدان عمل میکردند.
بازرگان و طالقانی و سحابی و مرحوم سید جوادی واقعا به این اخالقیات باور داشتند و سعی میکردند تا آنجا که
ممکن است بدان عمل کنند .بارها من از آقای صدر پرسیدم که مثال در وضع فعلی صالح نمیدانید فالن کار را
انجام دهید .میگفتند روش ما روش مهندس بازرگان و روش قانونی است .اگر ما انتقادی به وضع موجود داریم
باید استناد قانونی داشته باشد و باید تعارض با قانون را نشان دهیم .ما نمیتوانیم هر نقد و ایرادی را طرح کنیم و
هر سخنی بگوییم.
اصالح طلبی؛ اتهام صدر و یارانش
من درباره مسائلی که در صدر انقالب رخ داد از جمله
تندرویها ،اعدامها و تیربارانهایی که از سوی
دادگاههای انقالب و آیت اهلل خلخالی انجام شد ،از آقای
صدر پرسیده بودم .ایشان تعریف کردند که در شورای
انقالب بحثهای انتقادی بسیاری پیرامون دادگاههای
انقالب وجود داشت و شورا با چگونگی برگزاری آن و
نحوه برخوردها مخالف بود و تحت تاثیر جناح ملی و
نهضت آزادی ،شورای انقالب بارها با آیت اهلل خمینی
تماس گرفته و خواستار متوقف کردن روند دادگاهها
شد و باالخره در اسفند  ۱۱به دلیل همین مخالفتهای
اعضای شورا ،امام خمینی دستور دادند که دادگاههای
انقالب تا تدوین اساسنامه برای آن ،متوقف شود.
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اساسنامه که حدود دادگاههای انقالب و دایره اجراییشان را معین کند و ضمن آن فرصتی فراهم شود تا
کیفرخواستی نوشته و به این متهمان حق دفاع داده شود و باالتر از همه اینها ،دادگاهها براساس قوانین موضوعه
عمل کنند و خودسریها و احکام فوری اعدام متوقف شود .اما بعد از مدتی کوتاه یکباره دادگاهای صحرایی از سر
گرفته شد و آیت اهلل خلخالی با احکام فوری اعدام ،روند دادگاههای انقالب را با شدت بیشتری ادامه داد .این دوره
با اعدام هویدا شروع شد و افرادی چون تیمسار مقدم و دیگران هم به جوخه اعدام سپرده شدند .اعدام سران رژیم
شاه البته واکنش بسیار زیادی هم در جامعه داشت .عدهای از مردم انقالبی سادهای که تحت تاثیر تبلیغات قرار
گرفته بودند از این اعدامها حمایت میکردند و با حضور در خیابانها شعار میدادند که« :خلخالی مجاهد اعدام
کن ،اعدام کن»
اقلیتی هم بودند ،گروههای امثال نهضت آزادی که فریادشان هم به گوش کسی نمیرسید .جریاناتی چون جنبش
مسلمانان مبارز و حزب توده و حزب جمهوری اسالمی که حزب حاکم بود از طرفداران سرسخت اعدامهای انقالبی
بودند و جریان دولت موقت را لیبرال میخواندند و شعار مهلکی را علیه آنها مطرح کردند و گفتند لیبرالیسم
جاده صاف کن امپریالیسم .جریانهای انقالبی تندرو در رقابت با هم تالش میکردند خود را بیش از پیش ضد
امپریالیستتر نشان دهند .مسابقهای بود در تندروی و هر کس که مخالف این تندرویها بود به عنوان رفرمیست
شناخته میشد.
کلمه اصالح طلب و رفرمیست یک انتقاد و فحش بزرگ بود و کسی که این واژه را برایش مطرح میکردند به
سرعت مورد هجمه وسیع نیروهای انقالبی قرار میگرفت.
مهندس بازرگان و نهضت آزادی به عنوان کسانی که میخواستند حرکات اصالح طلبانه انجام دهند متهم به رابطه
به غرب شدند و تسخیر سفارت در راستای همین اعتراضها به دولت موقت رخ داد .اینکه چرا وزیرامورخارجه وقت
آقای دکتر ابراهیم یزدی و نخست وزیر مهندس بازرگان با مقامات آمریکایی در الجزایر مالقات کردند و در اعتراض
به اینها سفارت اشغال شد.
این تندرویها دولت موقت و جریانی که آقای صدر بدان وابسته بود را در محاق قرار میداد و همه اجماع کرده
بودند روی اینکه این جریان را سرکوب کنند .در حالیکه این جریان تنها جریانی بود که به لحاظ حقیقی و حقوقی
و اخالقی آزادی مطبوعات ،آزادی احزاب ،گروهها و اشخاص را تعهد کرده بود و بدان وفادار ماند .کسانی که تیشه
به ریشهای دولت موقت و این جریان زدند تیشه به ریشه خود زدند .مطمئنا نقدی هم بر کارنامه دولت موقت
وجود دارد اما در کارنامه و ارزیابی کلی میتوان اذعان داشت که این جریان از لحاظ اخالقی و تاریخی به چیزهایی
که گفتند وفادار ماندند.
دل نگران ایران تا آخرین روزها
من تا زمانی که یادداشتها را بازنویسی میکردم اگر مشکلی در خواندن دست نوشتها داشتم مکرر خدمت آقای
صدر میرسیدیم و از ایشان سوال میکردم و درباره مسائل انقالب و مسائل جاری از ایشان میپرسیدم .آقای صدر
بسیار نگران بود و انتقاد داشت به وضع موجود .این انتقادها تنها به سالهای اخیر محدود نبود و آقای صدر و حزب
متبوعشان در سی و چند سال اخیر در مقاطع مختلف نقدهای خود را صریحا و علنا مطرح کرده بودند و رسم نامه
نگاری سرگشاده و اعالمیههای هشدارآمیز در میان این جریان مسبوق به سابقه است.
در سال  ۶۳۱۲بارها دولت موقت استعفا داد ولی یکی از کسانی که پایمردی میکرد و سعی داشت با تعامل و
میانه روی این کار را به تاخیر بیاندازد آقای صدر بود ولی نهایتا ایشان هم به همین نتیجه رسید که با شرایط
انقالب نمیشود کار کرد .به محض استعفای دولت موقت روند وقایع به گونهای پیش رفت که سریعا نهضت آزادی
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از سوی نظام به اپوزیسیون تبدیل و اولین اپوزیسیون قانونی نظام شد .در میان احزاب مخالف ،نهضت آزادی را
نتوانستند حذف کنند اما بیشترین حمالت را بدان انجام داده و میدهند .در طول این سالها نهضت آزادی و از
جمله آقای صدر حاج سید جوادی بیانیههایی منتشر میکردند و در آنها شروع به انتقاد از وضع موجود کردند.
انتقاد از تحدید آزادی مطبوعات ،مخالفت با روند دادگاههای انقالب و اعتراض به مساله گروگانگیری از جمله
انتقادات سالهای نخست بود .اما در پی اتهامات علیه عباس امیرانتظام که به ناروا و براساس افشاگری که مثال از
اسناد سفارت آمریکا برآمده بود و مدعی بودند میخواسته مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی را منحل کند،
مهندس بازرگان و دکتر یداهلل سحابی نه تنها بارها اعتراض کردند بلکه شخصا در دادگاه امیرانتظام حاضر شدند و
صریحا اعالم کردند که آقای امیرانتظام هیچ کاری را سرخود انجام نداده و همه کارهای او به دستور ما بوده است.
با این حال این مرد را بدون حق دادخواهی و تجدیدنظر به زندان ابد محکوم کردند.
موضوع دیگر انتقادهای نهضت آزادی به مسئله ادامه جنگ بود .آنها معتقد بودند که بایستی در جنگ بعد از فتح
خرمشهر نسبت به تعدی بزرگی که صدام حسین علیه ملت ایران و ملت خودش انجام داده در صحنه بین اللمل
شکایت کنیم و هرچه زودتر با وساطت ارگانهای بین المللی ،جنگ را خاتمه دهیم.
مسئله دیگر درباره رابطه با آمریکا بود که گفتند ما نباید رویه یک جانبه قطع ارتباط با آمریکا و سایر کشورها را
پیش بگیریم و بایستی دیپلماسی داشته و وارد تعامل با همه کشورها از جمله آمریکا شویم.
به حکومت فردی اننتقاد داشتند و به بازنگری قانون اساسی و اختیارات بیشتری که برای رهبری در نظر گرفته
شده بود انتقاد داشتند و نظریاتی را مطرح میکردند که من وارد درستی یا غلط بودن نظریاتشان نمیشوم.
شخص آقای صدر حاج سید جوادی بعد از فوت مرحوم مهندس مهدی بازرگان و مرحوم دکتر سحابی ،به عنوان
پیر و زعیم نهضت آزادی بار بیشتری بر دوش میکشید .البته رهبر سیاسی نهضت آزادی دکتر ابرهیم یزدی است
ولی شخصیت محوری و پیر نهضت آزادی آقای صدر بودند و همه دور ایشان جمع شده بودند .بنابراین وقتی
نهضت آزادی مجبور به اعالم توقف فعالیت شد ایشان احساس مسئولیت و تعهد میکردند و همچنان از نقد و
نصیحت کارگزاران نظام فروگذار نبودند.
آقای صدر در آن نامه عذرخواهی از ملت به این نتیجه رسیدند که به دلیل اعتمادی که مردم به این اشخاص
داشتند و اعتماد زیادی که به روحانیون و رهبران انقالب نشان دادند سبب شدند که مشکالت زیادی در این سی
ساله به وجود بیاید و اینها خسارت زیادی به ملت ایران و فرهنگ و منافع ملی ایران وارد کرد .به همین دلیل
نهایتا به این نتیجه رسیدند که این نامه را بنویسند .ایشان به این نتیجه رسید که باید از ملت عذرخواهی کنند.
بیش از اینکه مسئله عذرخواهی مطرح باشد میخواستند نشان دهند که میتوانیم صادقانه بگوییم در چه وضعیتی
بودیم و االن چگونه فکر میکنیم.
«تندرویی نکنید» ،پند پیر نهضت
آقای صدر دو خصوصیت داشت که من بسیار شیفته آن بودم .اول موضع اخالقی آقای صدر بود .من ندیدم که
ایشان درباره کسی به ناروا سخن بگوید .ندیدم سخن بیادبانهای حتی نسبت به مخالفان سیاسی یا کسانی که در
حق مردانی نظیر او جفا کردند ،بر زبان آورد .آقای صدر در سن باالیی به زندان برده شدند و در همین سالها نیز
وقتی روی تختخواب بودند و حتی توان حرکت نداشتند بسیار تهدید میشدند و سازمانهای امنیتی به خاطر
تفکراتشان واکنش نشان میدادند اما من هرگز ندیدم خشمی نسبت به اینها بگیرند .من هرگز ندیدم حتی بلند
صحبت کنند.
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دوم خصوصیات آقای صدر ،صبر و حوصلهشان در شنیدن نظرات مختلف بود .بعضی از رهبران سیاسی ما به گونه
تند و بیپروا سخن میگویند که گویی لحظهای به سرانجام سخنشان یا انعکاس وسیع آن نمیاندیشند .آقای صدر
با اینکه شجاعت سخن حق را داشت اما با افراد مختلف مشورت میکرد حتی با بنده که شاگرد ایشان بودم و قابل
نبودم ،از من هم نظر خواهی میکرد و وقتی چیزهایی میگفتم ،بادقت گوش میداد.
آقای صدر ویژگیهای شخصیتی برجستهای داشتند ،از جمله اینکه تا روزهای پایانی عمر همچنان کار فرهنگی
میکردند .مقاالت دایره المعارف را ویرایش و پیرایش میکردند و حتی خودشان غلط گیری میکردند .درباره
کتابشان هم یکبار با حوصله براساس حروفچینی دوم کتاب یک نمایه کامل از کتاب درآورده بودند .این خصوصیت
ایشان بود و تجربیات خیلی زیادی داشتند .به خصوص با جوانترها با حوصله رفتار میکردند .سخنشان را
میشنیدند و آرام تجربیات خودشان را در اختیار جوانان میگذشتند و همواره میگفتند تندرویی نکنید و مبارزات
زیرزمینی نداشتند باشید و مبارزات قانونی و علنی داشته باشید چون اصالحات از این طریق ممکن است.
در خانواده ایشان گرایشات سیاسی متفاوتی بود و ایشان بسیار دموکراتیک با خانواده برخورد میکردند و به کسی
چیزی را تحمیل نمیکردند.
یک خصوصیات دیگر ایشان اینکه آقای صدر فرد بسیار معنوی بودند .اهل تهجد بودند و نمازشان را سر وقت
میخواندند و بسیار برایشان مهم بود که توسل کنند و توکل معنوی داشته باشند .حتی یکبار من دچار آشفتگی
روحی بودم .ایشان از من پرسیدند و جویای حالم شدند و من گفتم آشفتهام و نمیتوانم تمرکز کنم که آقای صدر
دعای هنگام مطالعه به من دادند .علیرغم اینها ،واقع بینی در امور را از دست نمیدادند و همواره مطالعه
میکردند و وقتی کتاب خوبی میخواندند به من و دیگران هم توصیه میکردند.
من زندگی ایشان را مطالعه کردم و عمیقا درباره زندگیشان تحقیق کردم .در رشته حقوق قضایی تحصیل کردند و
مدتی دادستان تهران بودند .اما ایشان دکترای سیاسی نداشتند و حتی چند باری پیش آمد که بنا به عادت دکتر
صدایشان کردم که گفتند من دکترا ندارم ،من گفتم ولی شما استاد اساتید هستید و همه شما به همین عنوان
میخوانند .آقای صدر گفتند که دوستان لطف دارند ولی من دکترا ندارم.
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حاج سید جوادی یک ناصح امین بود /گفتگو با خسرو منصوریان
جرس :خسرو منصوریان عضو نهضت آزادی ایران در بیان مشی سیاسی احمد حاج سید جوادی از او به عنوان
سیاستمداری دلسوز یاد میکند که در هیچ برههای از زندگیاش قصد براندازی نداشت و فکر میکند که سالح
سخن از هر سالحی برندهتر است .دیدگاه او درباره حاج سید جوادی را در زیر بخوانید:
آشنایی من با دکتر صدر حاج سید جوادی پیش از انقالب شروع شد ،وقتی اعضای نهضت آزادی در زندان بودند و
محکومیت ده ساله گرفته بودند .مرحوم بازرگان و سحابی پدر و پسر و مرحوم طالقانی محبوس بودند و دیدارهای
اعضای نهضت در انجمنها ی اسالمی ،مثل انجمن اسالمی مهندسان و پزشکان و بنا بر مناسبتها انجام میگرفت.
بعد از انقالب این صمیمتها بیشتر شد و در سال  ۱۲و بعد از استعفای دولت موقت ،در باغ «کرند» و در جاده
کرج ،دور هم جمع شدند و انتخابات مجددی صورت گرفت و شورای مرکزی شکل گرفت و آقای صدر در همه
جلسات حضور مییافت و بسیاری از جلسات در منزل ایشان تشکیل میشد و به عنوان یکی از پیش کسوتان
نهضت آزادی در این جلسات حضور پر رنگی داشت.
آقای صدر وزیر کشور دولت موقت بود و با شهرداری تهران تعامل تنگاتنگی داشت و من هم در شهرداری بودم.
جناب صدر بعد از انقالب هم دستگیر و محکوم شدند .پا یمردی ایشان و تقوی و دیانتشان آنچنان بود که نه تنها
ما را به شدت تحت تاثیر قرار میداد ،زندانیان دیگر را هم متاثر میکرد .صدر حاج سید جوادی یکی از پیش
کسوتان و رهبران سیاسی ایران بود که به مشی مسالمت آمیز و مبارزات پارلمانتیسمی در درون کشور معتقد
بودند و به عنوان ناصح امین و مشفقی دلسوز ،انقالب را مثل فرزند خود میدانستند و به شدت عالقمند بودند از
ارزشهای انقالب پاسداری شود .در نهضت آزادی ،ایشان رییس هیات داوری بودند و احیانا اگر موردی پیش میآمد
که نیاز به داوری داشت ،به هیاتی محول میشد که ایشان در راس آن بود و در کمال صداقت و صمیمیت تا
آخرین لحظات عمرشان به رتق و فتق امور میپرداختند .از ویژگیهای دیگر ایشان ،هوش سرشار و دقت نظر بود.
هر بار که ایشان را میدیدیم ،عالوه بر قرآن و نهج البالغه و دیگر کتب مذهبی ،حتما دیکشنری در کنار دست
ایشان میدیدید که هنوز هم اگر الزم شد ،متون خارجی را بخوانند و ترجمه کنند .اصل شوراها و احترام به احزاب
در بنیاد تفکرات آقای صدر دنبال میشد .خود من یادم هست که در شهرداری تهران ،بسیاری از گروههای سیاسی
نمیگذاشتند کاری صورت بگیرد و به ویژه برخی از نیروهای چپ در شهرداری تجمع کرده بوند و از آقای توسلی
شهردار تهران میخواستند که استعفا کند .خیلی جالب است ،رهبری هست و دولتی هست و یک عده
نمیگذاشتند شهردار کار بکند .آقای صدر حاج سید جوادی با همه این احوال مجددا مهندس توسلی را به عنوان
شهردار تهران تایید کردند ،وقتی این گروههای چپ این عزم را در وزارت کشور در تداوم کارشهردار تهران دیدند،
موجب شد که در شهرداری کارها به سامان اولیه بازگردد.

یک عمر مجاهدت ،هزینه گران داشت
قدرت متاسفانه ،آستانه تحمل قدرتمند را پایین میآورد و در تاریخ خودمان میبینیم که امیر کبیر را میکشند و
دکتر مصدق را در احمد آباد محبوس میکنند و نیروهای دیگر هم به چنین سر نوشتی دچار میشوند ولی آن
قدرتمندان هم سقوط کردند و آنها که عبرتی از تاریخ نمیگیرند ،خودشان عبرت تاریخ میشوند و من امیدوارم
در این دوران حساس تاریخیة کارگزاران نظام به مسیر صحیح بازگردند و حقوق ملت را ایفا کنند و نگذاریم خدای
نکرده کشور به ورطهای سقوط بیفتد .امیدوارم به وفاق و صلح در داخل کشور برسیم خانوادهای که در میان
خودش صلح و آرامش نباشد ،ادعای طلح جوییاش در بیرون از خانه مقبول نیست .امیدوارم مرگ این بزرگوار
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برای ما آموزهای باشد تا نگاهی به رفتارهای گذشته خودمان بکنیم ،مسلما آغوش ملت باز است و ملت ما شریف و
با گذشت هستند و ملت ما اینگونه اعترافات را میبخشد و من به حاکمان میگویم هنوز فرصت هست و ما نیز باید
از صدر حاج سید جوادی عبرت بگیریم که یک عمر مجاهدت کرد و هزینهای گران داد تا جایی که نیروهای حاکم
در این سالهای کهولت آقای صدر برای به سکوت واداشتن ایشان قصد برخورد با نوه او را داشتند تا به واسطه
فعالیت پدر بزرگ ،نوه را تنبیه و زندانی کنند و این مسئله ،صدر حاج سید جوادی را خیلی متاثر میکرد .امثال
صدر حاج سید جوادی هیچگاه قصد بر اندازی نداشتند و اعتقادی به گلوله و خشونت نداشتند و معتقد بودند که
حرف اگر منطق داشته باشد از هر اسلحهای موثرتر است .به هر حال ما امروز به عنوان کسی که بزرگتر خودش را
از دست داده ،اندوهگین و عزاداریم و امیدوارم که بتوانیم روزی را ببینیم که ارزشهای دینی و انقالبی ما به سر
منزل پاک و درستی که آرزوی همه آزادیخواهان بود ،برسد.
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صدر شخصیتی استثنایی بود  /گفتگو با عبدالکریم الهیجی
جرس :مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی معتقد بود که مسئله والیت فقیه اساسا یک مسئله اسالمی نیست و
در قرآن ،سیره پیامبر و در اجماع فقها نیامده است.
دکترعبدالکریم الهیجی ،حقوقدان که از نزدیک با احمد صدر حاجسیدجوادی همکاری داشته و از نویسندگان
پیش نویس قانون اساسی بوده است به «جرس» میگوید« :آنچه میبینیم به قول شادروان احمد صدر حاج سید
جوادی یک استبداد دینی است که در آن قانون اساسی جا و محلی ندارد».
«قانون اساسی نمیتواند برآیندی از دو امر متضاد باشد»
دو روز از انتصاب مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر گذشته بود که آقای صدر حاج سید جوادی از طرف شورای
انقالب با من تماس گرفت و گفت که من و آقای حسن حبیبی که در پاریس با احمد خمینی رابطه داشت ،یک
هیئتی را انتخاب و شروع به نوشتن طرح قانون اساسی کنیم .با پیشنهاد من آقایان ناصر کاتوزیان و محمد جعفر
جعفری لنگرودی ،دو حقوقدان و استاد دانشگاه تهران به جمع ما اضافه شدند و بطور فشرده شروع بکار کردیم
وقانون اساسی نوین را براساس قانون اساسی فرانسه و مشروطیت طرح کردیم .پس از آن توسط صادق طباطبایی
که معاون آقای صدر در وزارت کشور بود وقت گرفتیم و طرح را به آقای خمینی دادیم و به قول خودشان خیلی
هم ما را دعا کردند .او گفت که این طرح را به علما در قم میدهد و پاسخ آن را به آقای حبیبی میدهد .یکی و دو
هفته بعد آقای حبیبی طرح را آورد و آقای علما و روحانیون ایرادات لغوی و اصطالحی گرفته بودند که آن ایرادات
را رفع کردیم و طرح به هیئت دولت رفت.
مدتی بعد از طریق دفتر طرحهای انقالب در هئیت دولت که به تصدی شادروان یداهلل سحابی بود از من و آقای
کاتوزیان دعوت شد تا برای بررسی طرحمان به جلسهای برویم .جلسهای که آقایان مطهری و بهشتی و بنی صدر و
عزت اهلل سحابی هم حضور داشتند .پس از آن متوجه شدیم ،مسائلی مطرح میشود که مشخص میکرد ،آقایان
زیاد تخصصی در امر قانون نویسی و به ویژه قانون اساسی نویسی ندارند .نهایتا تغییراتی به آن دادند اما آنچه مهم
است اینکه ساختار طرح ما را نشکستند .یعنی مسئله ولی فقیه به این صورت که در جمهوری اسالمی سه قوه
مقننه ،مجریه ،قضاییه و یک سوپر قوه (ولی فقیه) را در آن نیاوردند.
البته شورای انقالب تغییراتی در بعضی از مواد داد .برای نمونه ما گفته بودیم ،جمهوری اسالمی نظامی بر مبنای
دموکراسی است که کلمه دموکراسی را به آراء عمومی تغییر دادند یعنی تغییرات در همین حد بود .اما ساختار را
که جمهوری اسالمی نظامی بر مبنای حاکمیت ملی متعلق به مردم است و مظاهر حاکمیت ملی قوه مجریه ،مقننه
و قضاییه هستند که از همدیگر جدا هستند ،تغییر نکرده بود .اینکه رئیس جمهور هم که از طرف مردم انتخاب
میشود و او ضامن اجرای قانون اساسی است و رابطه بین قوا را تعیین میکند در آن باقی بود .نخست بنا بود که
پیشنویس قانون اساسی در مجلس موسسان بررسی شود ،اما به جای آن مجلس خبرگان قانون اساسی خود
پیشنویس دیگری تهیه کرد.
نکتهای که باید به آن اشاره کنم این است که همانطور که مهندس بازرگان در جلسه افتتاحیه مجلس میگوید،
طرح آماده شده و هیئت دولت تصویب کرده و بعد به شورای انقالب رفته و شورای انقالب یک موادی را اصالح
کرده و تصویب کرده است .بدین ترتیب بررسی و تصویب را ذکر میکند و به هیچوجه کلمه تغییر را نمیگوید .اما
بعد دیدیم کال آن طرح را کنار گذاشتند و یک قانون اساسی جدید با اساس والیت فقیه نوشتند.
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این در حالی است که یک قانون اساسی نمیتواند برآیندی از دو امر متضاد باشد .حاکمیت ملی یعنی حاکمیت از
آن مردم است ،در صورتیکه والیت فقیه یعنی کسی که نماینده مردم نیست و نظر اوست که بر نظر نمایندگان
مردم ارجحیت دارد .بدین ترتیب حاکمیت ملی و والیت فقیه با هم در تضاد هستند.
وقتی صحبت از قانون اساسی ،مجلس و رئیس جمهور شد اینها پدیدههای جدیدی هستند چگونه میشود این
نهادهای جدید را با نظریه حکومت اسالمی والیت فقیه تلفیق کرد؟ اساسا تلفیق پذیر نیستند و بخاطر همین از
ماههای آغاز اجرای این قانون اساسی هم تخلف و نقض قانون اساسی آغاز شد .بنابراین قانون اساسی به این شکل
قابل اجرا نیست .بخصوص در حوزه آزادی و حقوق میگویند به شرطی که با موازین اسالمی مخالف نباشد .اما
حرف بر سر این است که این موازین اسالمی را چه کسانی تعریف میکنند؟ همان شش عضو شورای نگهبان این
موازین را تعریف میکنند و آن شش نفر را هم ولی فقیه تعیین میکند .پس ببینید تمام حقوق و آزادیهای مردم
در گرو تشخیص یک نفر که آن باال نشسته است و خود را ولی فقیه میداند! به قول شادروان احمد صدر حاج سید
جوادی این یک استبداد دینی است که در آن قانون اساسی جا و محلی ندارد.
صدر از هیچ کمکی برای حمایت از زندانیان سیاسی دریغ نکرد
حسن اخالق ،مدارا و آزادگی از ویژگیهای شادروان صدر بود .اخالص او در کمک به مردم آن هم در شرایط
سخت دوران دیکتاتوری شاه قابل تقدیر بود .از هیچ کمکی برای حمایت از زندانیان سیاسی دریغ نکرد .اخبار آنها
را میگرفت و به من انتقال میداد تا به گوش مجامع بین المللی برسانم.
من عضو نهضت نبودم و او با آنکه میدانست که من با ایدئولوژی نهضت آزادی هم موافقتی ندارم اما خیلی بهم
نزدیک بودیم و ارتباط پدر و فرزندی داشتیم .در کارهای وکالتی هم همکاری داشتیم و روحانیون و آقایانی که
تبعید میشدند ،وکالتشان را میپذیرفتیم .از جمله خود آقای خامنهای که آقای صدر وکیلش بود .از این نظر آقای
صدر شخصیتی استثنایی بود.
ده سال پیش در پاریس او را مالقات کردم و دیدم با وجود سالخوردگی همان استقامت رای و امید به آینده و
تالش و کوشش برای بهبود وضع مردم و حقوق بشر در او برجسته است .برای همین من فکر نمیکنم به این
زودیها در جامعه ایران شخصیتهایی مانند احمد صدر حاج سید جوادی بوجود بیایند.
الگوی ایستادگی بر ارزشهای انسانی /جرس
نورالدین غروی« :کوتوال نستوه دژ آزادی ،مردمساالری و پیکارگر خستگی ناپذیر با ستم و ستمگران از میان ما
رفت .هزار افسوس که در این روزگاران که نان به نرخ روز میخورند و انسانیت و عدالت را پای مصلحت و در
خدمت قدرت قربانی میکنند ،این ابرانسانان برای تمام فصول بسیار کمیاباند .همین درد ما را از دست دادن
چنین الگوی ایستادگی بر ارزشهای انسانی ،سخت افزایش میدهد.
احمد صدر حاج سید جوادی چراغ راهی بود که در این یلداشبی که خیره سران ستمگر بر میهن ما چیره کردهاند،
راهیان را آزادی که گرفتار در تاریکی بودند را رهنمون و شالق خوردگان رژیم ستمگر را پشت و پناهی آرام بخش
بود و به پهنای آسمان گسترده دست یاریاش بسوی همه دردمندان دراز.
ما دراین سوگ نشتهایم و زندگی پربار او را ارج بسیار مینهیم و یادش را گرامی میداریم.
روانش شاد و راهش پر هرو باد»
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هشدارهای صدر شنیده نشد  /گفتگو با محمد مهدی جعفری
جرس :محمد مهدی جعفری که بیشتر به واسطه فعالیتهای فرهنگیاش به ویژه پژوهشهای دینی شناخته شده
است از جمله کسانی است که در مبارزه سیاسی سابقه همکاری با احمد صدر حاج سید جوادی را داشته است .او
در گفتگو با جرس از آن روزها و تجربهها گفتهها است
من در سال  ۶۳۳۳که در شیراز تحصیل میکردم با نام آقای صدر حاج سید جوادی به عنوان یکی از موسسان
نهضت آزادی آشنا شدم و بعد از عضویتم در نهضت آزادی در جلساتی ایشان را میدیدم .در سال  ۶۳۳۳و  ۳۶که
کابینه دکتر امینی برسر کار آمد و آقای الموتی وزیر دادگستری شد ،آقای صدر دادستان تهران بود و در آن روزها
با دزدان و اختالس کنندگان اموال عمومی ارتشی و غیر ارتشی مبارزه کرد و دادخواست علیهشان تنظیم کرد
وآنها را به زندان انداخت و همین برخوردها باعث شد که با آقای صدر بسیار مخالف شوند .با این حال آقای صدر
قاضی با شرف و با صداقتی بود که کار خود را به درستی انجام میداد و از این جهت نمیتوانستند ایشان را از
پست قضاوتش بردارند.
دادستانِ آزادیخواه
در خرداد سال  ۶۳۳۹یک نفر در شیراز برای عضویت در نهضت آزادی تقاضا داده بود و چون من رابط نهضت در
استان فارس بودم ،مامور به تحقیقاتی درباره آن فرد شدم و دیدم مشکوک است و بعد مسلم شد که با ساواک
ارتباط دارد .من به شیراز رفتم و گزارشی تهیه کردم و به تهران آمدم و در جلسهای که مسئول تشکیالت و اعضای
دفتر سیاسی و چند نفر از شاخه دانشجویی در منزل آقای دکتر صدر داشتیم ،قرار بود گزارش تحقیقات را ارائه
کنم .آقای دکتر صدر و خانوادهشان در منزل نبودند و منزل را برای تشکیل جلسه در اختیار ما قرار داده بودند .در
حین جلسه ماموران ساواک به درون منزل ریختند و تا نیمه شب در منزل در حال تفتیش بودند .سرهنگ صدارت
از ساواک مرکز و دو سرهنگ دیگر از ساواک شیراز ظاهرا من را تعقیب کرده بودند .منزل را زیر و رو کردند و تمام
اسناد و مدارکی را که در خانه آقای صدر بود و حتی عکسهای مربوط به سال  ۶۳۳۶را جمع کردند و روی میز
چیدند .حدود ساعت  ۶۹شب بود که آقای صدر به منزل برگشتند .بعضی از دوستان را به ساواک مرکز منتقل
کرده بودند و من و دو نفر دیگر را در منزل نگه داشتند .آقای صدر از من پرسیدند چه خبر است که من اشاره
کردم که از ساواک آمدهاند.
سرهنگ صدارت وقتی آقای صدر را دید ،گفت منزل شما دست نخورده است و فقط مدارک را جمع آوری کردیم.
آقای صدر با عصبانیت و شدت به آن سرهنگ گفت که شما به چه حقی وارد منزل مردم شدید؟ که آقای صدرات
گفت ما از دادستان اجازه ورود داریم و چون آقای صدر خود دادستان بود و میدانست این حرف دروغ است ،با
شدت گفت دادستان غلط میکند که نیمه شب به شما اجازه ورود بدهد .شما دستک و دنبکش را درست میکنید
و به نام اجازه قانونی به خانه مردم وارد میشوید .سرهنگ صدارت فهمید که ایشان یک مقام مهمی است اما باز
هم نشناخت و در جواب آقای صدر گفت :هر کاری که ما بکنیم دستک و دنبک است و اگر شما انجام دهید
درست است؟ که آقای صدر گفت بله همینطوره .آقای صدر را هم با ما به ساواک مرکز بردند .در آنجا مافوق
صدارت ،آقای صدر را میشناسند و میگوید کی آقای صدر را آورده و ایشان را با احترام به منزل بر میگردانند.
صدر سرپرست تیم وکالی نهضت آزادی
در سال  ۶۳۳۹که نهضت آزادی غیرقانونی اعالم شد ،موسسان و برخی از اعضا به جرم عضویت در نهضت آزادی
در زندان بودیم .وقتی برای نهضت آزادی دادگاه تشکیل دادند چون ما با وکالی دادگستری آشنایی نداشتیم و در
آن دادگاه هم وکالی دادگستری نمیتوانستند وکالت کنند و تنها بایستی نظامیان باشند جناب آقای صدر این

111

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

وظیفه را برعهده گفت و سیزده نفر از نظامیان بازنشسته را که وکالت میدانستند به عنوان وکیل معرفی کردند و
خودشان از بیرون وکال را هدایت میکردند .آن موقع مهندس بازرگان ،دکتر یداهلل سحابی ،آیت اهلل طالقانی،
مهندس سحابی ،دکتر شیبانی ،مهندس حاج بخشی و بنده که از همه جوانتر بودم ،دادگاهی شدیم.
در طول دادگاه ،آقای صدر از بیرون این وکال را راهنمایی و رهبری میکردند .در دادگاه بدوی نظامی ،ما اعتصاب
کردیم و سخن نگفتیم ولی در دادگاه تجدید نظر ،مهندس بازرگان و برخی از اعضا در دفاع سخن گفتند .دفاعیات
وکال و متهمان همگی زیر نظر زنده یاد آقای صدر بود .بعد از آزادی ما از زندان با اینکه نهضت آزادی تعطیل بود
ولی ما همچنان ارتباط داشتیم و منزل ایشان ،محل برخی از جلسات بود.
تا اینکه در سال  ۶۳۱۱که نهضت آزادی تجدید حیات کرد تقریبا همه جلسات در منزل آقای صدر برگزار میشد.
شخصیتی بسیار محترم بودند و وظایف سیاسی و اجتماعی خودشان را با تعهد و مسئولیت بینظیری انجام
میدادند .در سالهای  ۱۱و  ۱۱هم غیر از جلسات نهضت آزادی جلسات دیگری از جمله جلسه جمعیت دفاع از
حقوق بشر و جلسات مربوط به نشریه «راه مجاهد» در خانه ایشان تشکیل میشد .در این جلسات آقایان مهندس
بازرگان ،آیت اهلل طالقانی ،دکترسحابی ،دکتر شریعتی و محمدرضا حکیمی و بسیاری دیگر از دوستان شرکت
داشتند.
بعد از پیروزی انقالب ،آقای صدر هم عضو شورای انقالب بود و هم وزیر کشور؛ در آن مقطع انقالب ،وظیفه
خطیری بود و بسیاری از کارهای یک کشور انقالب زده در حطیه وظایف وزارت کشور بود ،از جمله برقراری امنیت
و نظم و آرامش شهرها و برگزاری رفراندوم تغییر نظام از سلطنت به جمهوریت که همگی اینها به مدیریت توانای
جناب آقای صدر انجام گرفت.
همکاری من با آقای صدر در دایره المعارف تشیع اینطور بود که در سال  ۶۳۱۳قرار شد وصیت مرحوم تولیت قم
را عملی کنند .آقای صدر به عنوان وصی قانونی مرحوم تولیت قم ،دوستان از جمله من را دعوت کردند و تصمیم
گرفته شد که یک دایره المعارف تاسیس شود و بعد از رایزنیها باالخره نام دایره المعارف تشیع انتخاب شد .هیات
مدیره و هیات تحریره تعیین شد و آقای صدر ریاست هیات مدیره و تحریریه را برعهده داشت و من تا وقتی در
تهران بودم عضویت هیات مدیره را به عهده داشتم و در تحریریه هم وظایفی برعهده داشتم.
برخورد با صدر و نهضت آزادی نتیجه جهل و خودسری افراد نادان است
جناب آقای صدرحاج سید جوادی نه تنها یک شخصیت حقوقی بلکه یک شخصیت مذهبی و سیاسی پایبند به
اخالق حتی در نظر مخالفانشان بودند .در سال  ،۶۳۲۳عضای نهضت آزادی از جمله آقای صدر را بازداشت کردند
اما بالفاصله و بعد از یکی و دو شب آزاد شدند .متاسفانه این برخوردها نتیجه جهل و نشناختن قدر بزرگان هست
و مسلما این برخوردها نشانه برخورد نظام نیست بلکه افراد نادان و خودسری هستند که از روی کینههای شخصی
و جهل و عدم معرفت کارهای خودسرانهای انجام میدهند و مسلما پشیمان هم خواهند شد و مردم ایران و همه
کسانیکه ایشان را میشناختند و اوضاع را درک میکنند این کارها را تایید نکرده و امیدواریم بتوانیم از شخصیتی
مثل ایشان به خوبی یاد کنیم.
نامههای صدر نشانه تعهد ،وطن پرستی و دلسوزی اوست
نامههای آقای صدر حاکی از دلسوزی یک انسان متعهد و وطن پرست است که باعث نمیشود رفتار نامناسب و
ظلمهایی که در حقشان صورت گرفت ،ایشان را به گوشه انزوا واگذارد که احساس مسئولیت و تعهد نکند و هشدار
ندهد .چون آقای صدر شخصیتی حقوقی و از طرفی دلسوز مردم و مملکت بود ،در هر حال خودشان را موظف
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میدانستند علیرغم هر سرانجامی این هشدارها را بدهند و مسئولین را متوجه کنند .جناب آقای صدر در
نامههایشان با خلق و خدا اتمام حجت و به وظیفه خودشان عمل کردند .مسلما این هشدارها دیر یا زود به نتیجه
خواهد رسید و علیرغم ظلمهایی که در زندگی به ایشان شد ،در تاریخ نامشان به نیکی خواهد ماند.

صدر حاج سید جوادی نامی ماندگار در تاریخ قضاوت
ایران  /جرس
شیرین عبادی :آقای شادروان حاج سید جوادی از کسانی بود
که نامش برای تاریخ قضاوت در ایران ماندگار خواهد شد زیرا
زمانیکه در کسوت قضاوت بود در نهایت پاکدامی و شهامت
انجام وظیفه میکردند و به تنها چیزی که میاندیشدند
عدالت بود و نه مصلحت ،بعد از اینکه به کسوت وکالت
درآمدند تمام اندیشه ایشان کمک به افرادی بود که نیازمند
به کمکهای قضایی و حقوقی بودند و من شاهد بودم که در
بسیاری از پروندهها ایشان رایگان دفاع میکردند و آقای دکتر
حاج سید جوادی با تجربه فراوانی که در امر قضاوت و وکالت
داشتند راهنمای خوبی برای جوانانی بودند که در این حرفه
مشغول انجام وظیفه بودند .ایشان الگوی کاملی برای
پویندگان این راه شدند و شاگردان بسیاری با تبعیت از ایشان
به راهشان ادامه دادند ..نامشان با افتخار بر تارک دادگستری ایران خواهد درخشید.
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صدر برای دایره المعارف سی سال رنج برد  /گفتگو با بهاالدین خرمشاهی
جرس :بهاالدین خرمشاهی بیش از  ۳۳سال پیش کار بر روی دایره المعارف شیعه را با دعوت و تشویق احمد حاج
سید جوادی آغاز کرد .او از دغدغههای حاج سیدجوادی برای به پایان بردن این دایره المعارف با جرس گفتگو
کرده است .روایت وی را در زیر بخوانید:
بیش از سی سال پیش ،یک روز جناب آقای دکتر صدر ،دوست مشترک من و آقای کامران فانی به ما پیشنهاد
همکاری دادند و گفتند که میخواهند یک دایره المعارف اسالمی که آن موقع معلوم نبود ،شیعه باشد یا اسالمی،
در بیاورند .پیشنهاد قابل توجهی بود .دکتر صدر آن موقع شصت سال سن داشتند و پایان میانسالیشان بود و ما
جوانانی سی ساله؛ پذیرفتیم و بنیاد اسالمی طاهر عهده دار مخارج آن شد .بنیاد طاهر وابسته به موقوفات شادروان
سید ابولفضل تولیت ،آخرین متولی آستان حضرت معصومه منتهی به انقالب بودند .از ثلث اموال ایشان بنیاد
اسالمی طاهر ساخته شد ،وقتی آقای دکتر صدر مدیرعامل و سخنگوی بنیاد طاهر بودند این را به منوچهر صدوقی
حقوقدان و قرآن پژوه برجسته روزگار ما پیشنهاد کردند و ما گفتیم سمعا و طاعتا و پذیرفتیم .به آقای دکتر صدر
گفتیم به عنوان ویراستار کار میکنیم اما ما یک سرپرست بزرگ مثل خودتان یا کسی که شما پیشنهاد کنید ،نیاز
داریم .در نهایت از استاد بزرگ دکتر متین محقق وقت گرفتیم و پیشنهاد سرپرستی دانشنامه را به ایشان مطرح
کردیم .جناب آقای محقق پذیرفتند و یکسالی در دایره المعارف با ما بودند و طرح تدوین و مقدمه مفصل دایره
المعارف اسالمی زیر نظر ایشان نوشته شد و بیست هزار مدخل الفبایی هم درج کردیم .در آن زمان بازخورد و
بازتابی از اهل علم دریافت نکردیم اما همچنان پیش میرفتیم و میدانستیم که کاری سی و چند ساله است.
هم اینک بیش از سی و دو سال از آغاز به کار دایره المعارف تشیع میگذرد .از سال  ۱۶شروع به دعوت مولفان
دانشنامه کردیم .شادروان عباس زریاب خویی ،محمد حسین مشایخ ،مرحوم دکتر پرویز ورجاوند ،دکتر سید
محمد مهدی جعفری و بیست تا سی نفر دیگر از جمله مولفان دایره المعارف بودند ،روزگار شکوهمندی بود .بنیاد
طاهر چند سالی پشتیبانی مالی میکرد اما بعدا آن بنیاد گرفتار مشکل شد و دیگر ما بنیه مالی نداشتیم تا اینکه
بعد از چند سال خانم فهیمه محبی ،خانه مسکونی خود را فروختند و خرج دایره المعارف کردند .واهلل این حماسه
است .هیچ کس چنین بخشندگی نمیکند .همه میخواهند در دایره المعارف کار کنند که خانه بخرند ولی هرگز
نشده کسی خانهاش را وقف دایره المعارف کند .از سی نفر همکاران ما بیش از  ۶۱نفر به رحمت خدا رفتند که
خدایشان بیامرزد.
آقای دکتر محقق در سال  ۱۹دایره المعارف دیگری را زیر نظر آقای خامنهای تاسیس کردند که از حرف ب شروع
شده ،چون حرف الف در دایره المعارف اسالمی هست و دانشنامه دانش گستر را تاسیس کردند .بعد از رفتن آقای
دکتر محقق ،از آقای دکتر صدر خواهش کردیم که عالوه بر ریاست هیات مدیره ،مسئولیت ریاست هیات تحریریه
دایره المعارف را نیز عهده دار شوند و ایشان پذیرفتند .میتوانم به جرئت بگویم آقای صدر تنها کسی بودند که
همه مقاالت را که تاکنون نزدیک  ۶۱هزار در  ۶۳جلد چاپ شده است ،خواندند و ویرایش کردند و یک مقاله
تابعیت را هم خودشان نوشتند.
در سال  ،۱۱جلد اول را منتشر کردیم و بالفاصله بنیاد خیریه «شط» تاسیس شد که شین آن به دکتر شریعتی و
ط به آقای طالقانی مربوط میشد و یک موسسه فرهنگی با گرایش فکری بود و نه تبلیغات سیاسی که دایره
المعارف در آنجا منتشر میشد .جناب دکتر صدر با اینکه بزرگترین فعال سیاسی  ۱۳سال ایران بودند در کار
دایره المعارف به هیچ عنوان کار سیاسی یا حتی اندیشه سیاسیشان را دخیل نمیدادند .ما مقاالت انقالب اسالمی
و امام خمینی نوشتیم اما همگی آنها یک مرجع عالمانه تحقیقی بیطرفانه داشته و دارد.
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آقای دکتر صدر سی سال تمام سرپرست و ویراستار ارشد این مجموعه بودند و یکبار در جلد هشتم ،دایره المعارف
تشیع کتاب سال شد .من و آقای فانی هم میکوشیدیم زیر نظر آقای دکتر صدر کار کنیم و در دفتر دانشنامه
جلسات هفتگی داشتیم که در ساختمان مهر در تقاطع فردوسی و انقالب قرار داشت ،بعد که سرکار خانم محبی
فوت کردند ،انتشارات حکمت با مدیریت دکتر حسین غفاری داوطلب شدند و امتیاز این دایره المعارف را که
چندان هم سنگین نبود ،خریدند و عهده دار ادامه این کار شدند.
آقایان حسن انوشه و حجت االسالم سید مهدی حائری قزوینی و عبدالحسین شهیدی بیشترین مقاالت را تاکون
در دایره المعارف نوشتهاند .استادان بزرگ دیگری مثل دکتر اصغر دادپی مقاالت کالن را بسیار عالمانه نوشتند و تا
به امروز هم ما را یاری میفرمایند.
دو بار ما نزدیک بود تعطیل شویم اما به خواست خداوند و نظر اولیای الهی اینگونه نشد و برای اولین بار یک دایره
المعارف فارسی به صورت مستقل و تنها با همکاری حدود  ۳۳نفر بعد از گذشت سی و سه سال به تکمیل نهایی
خود نزدیک میشود .ما اولین دایره المعارفی هستیم که  ۶۱جلد را در طول  ۳۳سال منتشر میکنیم .دایره
المعارف بزرگ اسالمی که  ۳۳۳نفر در آنجا کار میکنند به این دلیل که درست پیمایش نکردند که چند جلد
باشند ،سرنوشتشان همچنان به عنایت خداوند وابسته است .اینها هم یاران و عزیزان ما هستند و اصال حس
رقابتی وجود ندارد و آرزومندیم که آنها هم سرانجام به حرف پایانی برسند.
ما شاگردان دکتر صدر هستیم
من شخصیتی اخالقیتر ،بیریاتر ،پاک دل و پاکبازتر و زحمت کشتر و از خودگذشته و غرق در وظیفه مانند آقای
دکتر صدر ندیدم .آقای دکتر صدر همیشه در همه جلسات دایره المعارف به موقع شرکت میکردند و حتی خود
ایشان پیشنهاد جلسه میدادند و بسیار دقیق و دموکراتیک عمل میکردند .کار ما کامال شورایی پیش میرفت .به
فرض اگر ما آقای صدر را قانع میکردیم که مقالهای خوب نیست ،ایشان میپذیرفتند یا اگر ایشان نظری مثبت یا
منفی درباره مطلبی داشتند با ما مطرح و اقناع میکردند .روابط کامال دوستانه بود حتی یکبار هم ذرهای ریاست
طلبی و جاه طلبی از جناب صدر ندیدیم و هرچه دیدیم ،آموزش اخالق بود .معنویت شگرفی در وجودشان بود و
موفقیتشان در همین نام نیک و آوزهای بلند است که نصیب کمتر کسی میشود ،ولی خاندان بزرگ حاج سید
جوادی از آن نوادر است .من و آقای فانی هم قزوینی هستیم و این دایره المعارف با جمعی قزوینی شکل گرفت در
حالیکه آقای دکتر صدر شامخ بودند و ما تنها شاگردان ایشان بودیم.
ظلمها اثر ندارد
اینکه اجازه ندادند بعد از فوت برای ایشان در مسجد ختم بگیرند یا اینکه در منزلشان قرآن تالوت شود ،چنین
ظلمهایی اثر ندارد .عظمت مقام و نام نیک و آوازه بلند دکتر صدر که حتی به خارج از مرزهای ایران هم رسیده
است با این گونه ظلمها خدشهای برنمی دارد .حتی اگر در منزلشان هم نمیگذاشتند مراسمی برگزار شود ،آقای
دکتر صدر در دلها بودند و نه فقط در محفلها .من معتقدم که این ممنوعیتها ضایعهای برای ما یا ایشان شمرده
نمیشود و این نمره منفی است برای کسانی که جلوی این کار را گرفتند .علیرغم این محدودیتها ،به نظرم هم
مراسم تدفین و تشیع ایشان آرام ،انسانی و احترام انگیز برگزار شد و هم ختمی که در منزلشان بود و بسیاری از
بزرگان آمده بودند .برادر گرامیشان دکتر حسن حاج سید جوادی و پسر برومندشان و دخترانشان بودند و آقای
دکتر ابراهیم یزدی که خود از صاحبان عزا بودند و از آغاز تا انجام ختم حضور داشتند و از مهمانان تشکر
میکردند و این مراسم بسیار ساده و معنوی و شکوهمند برگزار شد.
مهمترین درسی که نسل جوان باید از ایشان بیاموزد یکی فروتنی و دیگری آهسته و پیوسته کار کردن است.
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دکتر صدر با آهستگی و پیوستگی هفتاد و پنج سال به جامعه ما خدمت کردند.

اگر جوانیشان تا بیست سال را در نظر نگیریم ،ایشان سه نسل حیات طیبه داشتند .ایشان هفتاد و شش سال در
خدمت ایران و اسالم بودند و عالقهشان به ایران ،عالقهای پاک و معنوی بود و هیچوقت دچار افراطیگری نشدند.
رفتار و گفتارشان تا پایان عمر مالیم و از سر اعتدال بود .من هرگز صدای بلند ایشان را نشنیدم حتی وقتی پای
تلفن صدایشان نمیرسید باز صدای خود را بلند نمیکردند .هرچقدر آوزهشان بلند بود ،صدایشان بلند نبود .با
عفت و اخالق زندگی کردند .حتی با درآمد بسیار کم این حیات طیبه را به پایان برده و دینشان را به دین و ملت
به تمامی ادا کردند.
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مردی از تبار اخالق و انسانیت صدر /جرس
علی اصغر غروی :رفتن مردان بزرگ همیشه بهانهیی بوده است تا در دلی گشوده گردد و از آن آهی بر تباهیها
برآید .سخن گفتن یا راقم سطوری بودن برای شخصیتهایی چون مرحوم دکتر احمد صدر حاج سید جوادی سهل
ممتنع است .در حالی که همه چیز از او میدانی و سالها با او زیست اجتماعی و سیاسی داشتهای .اما گویا حتی
نمیتوانی کلماتی را در منش و کنش ،در نشست و برخاست ،در گفت و شنود و کالً خُلق و خوی او ردیف نمایی.
چه کسی را به چه کسانی میخواهی معرفی کنی؟! به آنان که خود اهل خبرهاند و همه چیز میدانند و احمد صدر
حاج سید جوادی را هم به خوبی میشناسند؟! یا به آنان که هشتشان گرو نُه است و منتهای آمالشان فرا رسیدن
روزهای آخر ماه است تا به پای پلکان شعب بانکها انبوه شوند و چند ریالی مجاناً بچنگ آورند و ولی نعمتان خود
را دعاءگو شوند واز زحمت کسب معاش خود را آسوده سازند؟! اما میبینم هیچ یک از این دستههای مردم ،نیازی
به این وجیزه ندارند ،آنان که میدانند ،که میدانند ،آنها هم که نمیدانند ،نمیخواهند که بدانند ،پس بهتر است
برای دل خود بنویسم .اول از اندوه و حزنی بگویم که فقدان این انسانهای بزرگ بر تمامی فضای کشورمان محیط
میسازد ،و نفس کشیدن را سختتر از آنچه که بود مینماید .و سپس از کرامت و بزرگواری و سعة صدر و دوربینی
و ثبات قدم و همراهی و همگامی و همفکری با سایر اصحاب و همگامان و همفکران .تأسف عمیق در پی این سؤال
مخصوصاً مستولی میگردد که چرا چنین شخصیتهایی صادق و امین و درستکار و مؤمن به خدا و آخرت و
حساب روز جزاء نباید و حق ندارند کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشت حتی خودشان هم داشته باشند ،تا چه
رسد به ملک و ملتشان؟! از زمان نهضت مقاومت ملی و پیش از آن ،از دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق
یعنی از آغاز جوانی تا پایان عمر به یک اندیشه پای فشردن ،و بر یک راه استوار ماندن ،به گونهیی که بر آنچه بر
زبان رانده و یا بعمل آورده هیچ احساس ندامتی نکند ،نشانه درستی تفکر و صحت عمل است.
چه خوب است که پیر راه مبارزه در طریق سربلندی ملت و کسب آزادی و عدالت ،جناب استاد شاه حسینی
شمهیی از آن ایام را خود به نگارش درآورند .از حمایتها و رهنمودهای مرحوم صدر در پیشبرد اهداف نهضت
مقاومت ملی و حضور پیگیر و چشمگیر وی در اجتماعات تشکیل شده در منزل مرحوم زنجانی .پس انصاف این
است که در این خصوص ورود نکنم تا ایشان خود به نقل خاطراتشان از آن روزها اقدام نمایند ،و با بیان
ناگفتههایی از آن دوران بازهم رنج و مقاومت و سرکوب و خفقان را قلمی سازند.
آنچه را که من میتوانم در شأن بزرگ مردی چون مرحوم صدر بیان دارم برآیند نزدیک به بیست و اندی سال
حضور در جلسات شورای مرکزی نهضت آزادی ایران است ،مضافاً بر دیدارهایی که در حواشی صورت میگرفت.
مرحوم صدر علیرغم سالخوردگی ،تا زمانی که به عضویت افتخاری شورای مرکزی در نیامده بود ،و از اعضاء اصلی
بشمار میرفت ،در همه جلسات حضور مییافت .حتی اگر کاری در وکالت و امور دیگری داشت ،دو ساعت اول
جلسه را حاضر میشد .بیشتر مستمع بود تا ناطق ،و برای اظهار نظر با باال بردن دست و اخذ نوبت ،مثل بقیه
اعضاء اقدام مینمود .سخنان او ،همیشه راهگشا بود و کوتاه و سنجیده ،و با عنایت به جمیع جهات مورد نظر .تا
زمانی که بزرگان دیگری چون مرحومین آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی در شورا حضور مییافتند ،رعایت
احترام آنان را بر خود فرض میدانست و با کمال ادب و حرمت ابداء رأی و ابراز کالم میکرد ،همه اعضاء شورا
مشتاق بودند در مسائل مطروحه ایشان حتماً اظهار نظر بنمایند ،و اگر احیاناً اقدامی در این باره نمینمود ،از ایشان
درخواست میشد رأیشان را اعالم نمایند.
مرحوم دکتر صدر در همه جا و با همه کس با متانت و آرامی و نرمی و با استناد به آیات کتاب و روایات و اشعار و
سخنان حکیمان و ادباء آغاز کالم میکرد و به همین شیوه هم سخن خود را بپایان میبرد .حتی نسبت به مخالفان
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و معاندان نیز به ادب و با ادبیات ادیبانه و حکیمانه زبان میگشود .همیشه تسبیح دانه درشت سبز رنگ خود را در
بین انگشتانش چرخش میداد ،و در اوقات سکوت یا تفکر به ذکر خدا نیز مشغول بود.
و اما از وقتی که به سبب کهولت سن ،از اعضاء افتخاری شورا شد ،گویا که بیشتر حریص بود حضور چشمگیر
داشته باشد ،به گونهیی که حتی اگر گاهی در برنامهها اشکالی پدیدار میگشت ،مرحوم صدر با اتومبیل کرایه ،در
اول وقت و در بسیاری اوقات پیش از اعضاء دیگر بر جایگاه خود جلوس کرده بود .تا ماههای اخیر عمر از راهنمایی
و ارشاد مسؤوالن مملکت ،از طریق نامهنگاری ،اباء نکرد و این کار را در راستای وظایف دینی و ملی و انسانی و
حزبی خود میدانست.
پیوسته دیدار کنندگان خود را به دو صفت انسانی – الهی سفارش مینمود ،یکی صداقت و دیگری شرافت .و
تأکید داشت که نهضت آزادی ایران را نهادینه شدن این دو صفت در اعضاءش پایدار و ماندگار ساخته است.
هرگز نگاههای نافذ ،گامهای ثابت و کالم استوارش را که برآمده از ایمان راستینش به خدا و آخرت بود از یاد
نمیبرم .پیوسته تمنای روزی را داشت که ملت ایران ،در ساحت آزادی به گسترة عدالت دست یابد و بر همه
حرکات و سکناتش قانون حاکم باشد .خدایش رحمت کند و توفیق الگو پذیری از این انسانهای بزرگ را به همة
ما ،خصوصاً نسل جوان کشورمان عطاء فرماید.
امید است نقش آفرینیهای او را در پیش و پس از انقالب ،در مسؤولیتهایی که بر عهده داشته است ،یارانی که از
نزدیک با او همکاری و حشر و نشر داشتهاند ،به رشته تحریر درآورند.
شاید همة آنچه که در شأن او به نگارش در آید ،قطرهیی گردد از دریای انسانیت و عبودیت او و نیز آزادی خواهی
و ستم ستیزی او.
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استبداد را نشانه گرفت تا آخرین روز  /احمد سالمتیان
آشنائی من با مرحوم احمد صدرحاج سید جوادی همواره از دورا دور بوده است .آولین بار که نام ایشان را
شنیدهام ،وی دادستان تهران در زمان دولت علی امینی در سال  ۶۳۳۳بود و در ارتباط با اقدامات ایشان در مبارزه
با فساد بوده است .در دورانهای اقامتم در خارج کشور در سالهای  ۶۳۳۳تا  ۶۳۱۱بکرات نام وی را بعنوان وکیلی
که در تهران به امر دفاع از قربانیان سرکوب سیاسی حکومت میپرداخت شنیده بودم .نام و آدرس و شماره تلفن
دفتر وی در این دوران در صدر لیست اسامی وکالئی بود که میدانستیم در تهران از قبول خطر برای مالقات با
روزنامه نگاران و هیاتهای بین المللی که برای رسیدگی به سرکوب به ایران میرفتند ابائی ندارد .و به همین علت
در اغلب امور مطبوعاتی و دفاعی که در این سالها در چهار چوب سازمانهای سیاسی دانشجویی مانند
کنفدراسیون جهانی دانشجوایان ایرانی و یا سازمانهای جبهه ملی ایران خارج کشور و یا کمیته برای دفاع از حقوق
بشر و پیشبرد آن در ایران انجام میدادم اسم و مشخصات ایشان را به روزنامه نگاران و هیاتهای رسیدگی کننده
عازم ایران میدادم و ایشان همواره با آغوش باز آنها را میپذیرفت و با آنها همکاریهای بسیار مفید و موثری
داشت .وی به آنها در جهت کمک به قربانیان سرکوب از طریق بر مال کرده تجاوزات به حقوق قانونی آنها از
جانب ارگانهای سرکوب حکومت همکاری میکرد.
پس از بازگشت به ایران در سال ۶۳۱۱به دلیل همکاری تنگانگ و روزمرهای که با مرحوم دکتر کریم سنجابی
داشتم و بویژه در زمان تعیین آقای مهندس بازرگان بعنوان نخست وزیر چندین بار موفق به زیارت ایشان شدم.
خوب بیاد دارم که در زمان دریافت اولین پیش نویس حکم نخست وزری برای آقای مهندس بازرگان ،آقای دکتر
سنجابی در جلساتی مشورتی که در این رابطه در منزل تاجری بنام معینی نجف ابادی در همسایگی مدرسه رفاه
تشکیل میشد اقای دکتر سنجابی به اولین جمله این حکم معترض بود .در این حکم اقای خمینی نوشته بود که
متن حکم نخست وزیری دولت موقت که توسط آیت اهلل رفسنجانی قرائت گردید
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقالب ،بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت
ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است
و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسالم و اطالعی که از سوابقتان در مبارزات اسالمی
و ملی دارم ،جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبی بستگی به گروهی خاص ،مامور تشکیل دولت موقت
مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام
سیاسی کشور به جمهوری اسالمی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام
جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نمودهام تعیین و معرفی
نمائید .کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای
وصول به اهداف مقدس انقالب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود .موفقیت شما و دولت موقت را در این
مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
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آقای دکتر سنجابی کلمه «حق شرعی» مندرج در این حکم را زائد میدانست و میگفت حق ناشی از آرای
اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت
به رهبری جنبش ابراز شده است برای تبیین منشاء صدور حکم ایشان کافی است .و به همین جهت خواستار باز
گردندان این متن به اقای خمینی و در خواست اصالح آن بود .مرحوم مهندس بازرگان که مالحظات مربوط به
حقوق اساسی دکتر سنجابی را در این مورد صائب میدانست با تائید نظر دکتر سنجابی توسط اقای حاج سید
جوادی ایتدا تصمیم به بر گرداندن حکم گرفت اما باالخره مشورت بعدی با دیگران و از جمله مرحوم دکتر یداهلل
سحابی که دقت حقوقی آین دو حقوقدان را با خوش نیتی مصالحه جویانه و کاربردی بزرگوارانهاش ناسازگار
میدانست این اقدام را مغایر با روحیه الزم برای همکاری و معاضدت بین همه در آن زمان تشخیص داد و باالخره
تصمیم به عدم باز گرداندن و در خواست تغییر حکم در این قسمت شد.
در مجلس اول مرحوم احمد صدر حاج سید حوادی به عضویت فراکسیون اقلیت مجلس که بریاست مرحوم
مهندس بازرگان تشکیل شد و بنده نیز افتخار عضویت در آن را داشتم در آمد و در جلسات این فراکسیون شرکت
و در مذاکرات مجلس با دقت و ظرافت حقوقی ویژه خود شرکت میجست .آما عمدهترین خاطرهای که از ایشان
در مجلس اول برایم باقیمانده است اولین صحبت قبل از دستور ایشان در جلسه  ۹۲بهمن  ۶۳۱۲بود که طی آن
نامهای را که به احمد خمینی در ارتباط با نامهاش در اعتراض به تعرض به مرحوم الهوتی نوشته بود در مجلس
قرائت کرد .شرح این صحبت قبل از دستور و آنهم در آن زمان و شرایط سنگین یکی از بهترین گواههای شجاعت
صدر حاج سید جوادی در مبارزه با ظلم و حق طلبی است.
متن آن به این شرح است
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،خواهران وبرادران ارجمندسالم علیکم مقدمتاً درمورد حوزه انتخابیه خودم شهرستان
قزوین چنانکه همیشه آقای شهریاری با آقایان شوخی میکنندکه راجع به حوزه انتخابیه هم چند کلمهای بیان
کند .عرض میکنم که شهرستان قزوین با وجودکمال نزدیکی که به تهران دارد ازشهرستانهای محروم مملکت
هست.
واقعاً دهات و قصباتی دارد که غالباً آب خوردن ندارند .ازکمترین مزایای تمدن بیبهره هستند .مسألهای که موجب
گرفتاری زیادی برای اهالی قزوین شده است .موضوع وابستگی قزوین به زنجان است به دلیل وابستگی بعضی
ازاهالی زنجان به دربار فساد ،زنجان را مرکز استان قرار دادند و قزوین را تابع استان بالنتیجه باعث شده است که
تمام عتبارات ومسائل مشکلهای که بایستی حل بشود ودر مرکز استان بایستی حل بشود ،به هیچوجه حل شدنی
نیست .اهالی قزوین از همشهری خودشان آقای رجایی تنها این تقاضا را دارند ،هیچ بهانهای هم نمیتوانند بیاورند.
مثال اینکه موقع جنگ است و بودجه نداریم وسیله و متخصص نداریم و غیره ،این بهانهها قابل پذیرفتن نیست.
فقط تقاضای آنها این است که قزوین رایک فرمانداری مستقلی اعالم بکنندکه ناچار این وابستگی قطع بشود.
بنده قصد داشتم راجع به جنگ عراق ومسائل حقوقی که از این جنگ ناشی شده است ،مطالبی بعرض آقایان
برسانم ولی دیروز نامه برادرارجمندمان آقای احمدآقا خمینی بنده را بران داشت که دیشب مختصرچیزی تهیه
کنم وبعرض آقایان برسانم اجازه بفرمایید برای اینکه ازوقت استفاده کنم به سرعت این نامهای که بنام ایشان تهیه
کردهام بخوانم.
بسمه تعالی
برادرعزیزحضرت حجت االسالم آقای احمدآقا خمینی:
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نامه سرگشاده آن برادرارجمندخطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی دیروزدرنامه هامنتشرگردید
ومانندغالب شکوائیههایی که ازمردم به ما می رسد و چون سخنی که ازدل برآیدالجرم بردل نشیندهمة مارامتأثر
ویا الاقل متوجه کرد .مردم هم نامههایی ازاین قبیل وحتی دردناکتر از این به ما مینویسندوصدها گرفتاری
وناراحتی ومظالم چندی را بیان میکنندولی ما که قادربه فریادنیستیم .مسائل ومشکالت مردم را طی نامههای
متعددی مینویسیم به اولیاء امورومصادرکار مراجعه میکنیم یا راهی به آنهانداریم یا نامههای ما ناخوانده پاره
شدوبی ا ثرمیماندبرادرعزیزچکاری ازدست ما نمایندگان جزگفتن بازهم گفتن برمی آیدآنهم با جوی که
بوجودآوردهاند .گفتن چقدرمشکل وچقدرسخت است.
فؤادکریمی ـ آقای صدرحاج سیدجوادی شما ازطرف خودتان حق داریدنامه بنویسیدوازطرف نمایندگان حق
ندارید.
رئیس ـ اصوالً هرچه که درنامه هست ازطرف خودایشان است وازطرف آقایان نمایندگان نیست.
صدرحاج سیدجوادی ـ این نامه ازطرف خودبنده هست خطاب به آقای حاج احمدآقا خمینی است به هیچوقت
امضاء آقای فؤاد کریمی یا آقایان دیگررا ندارداین جوابی است که بنده برای آقای حاج احمدآقا خمینی تهیه
کردهام.
رئیس ـ بلی ،این مطلب آقای حاج سیدجوادی روشن است شما مطلبتان را ادامه بدهید.
صدرحاج سیدجوادی ـ مالحظه کنید آقای استاندار گیالن بجای اینکه نامه شما در دل سنگش اثر کند وچارهای
بیندیشد شنیدهام که چگونه پاسخی به شما داده است .آیا این است وظیفه استانداری که امنیت استانی را بدست
او دادهاند بجای اینکه چماقدار را ازهرطرف که باشد دستگیر و تسلیم مقامات قضایی کند و برای جلوگیری
ازدرگیری و زد وخورد تدابیری اتخاذ نماید ببینید امروزچه جورجوابی به شما داده است وفردا چه پاسخی به من
خواهدداد.
برادرارجمندم آقای احمدآقا من نمیدانم درنامه خودچرا تنها ازچماق داری واهانت به برادرعزیزمان الهوتی نام
برده ایدآیا مسائل دیگری راکه به الهوتی والهوتیها میگذاردودل آنهارا به دردمی آوردوفریادوای اسالمای همه
سوختگان برای اسالم رابرای اسالم را بلندکرده است .نشنیده وندیدهاید؟ قبالً به شما عرض میکنم که الهوتی را
سالها است که میشناسم وازمبارزات ارزشمنداوباخبرم همچنانکه اومرا وپدران مرا میشناسد وازمختصر مبارزات
من مطلع میباشد .چنان که خودایشان میگفتند که درشکنجه آنقدرطافتم طاق شده بودکه اگردوسه شالق
دیگربه من میزدند ناچاراسم تراهم لومی دادم .شهامت وشجاعت آقای الهوتی همین بس که درسال ۶۳۱۳پس از
آن همه ناراحتی وشکنجهای که درزندان کشیده بود بالفاصله پس ازآزادی دعوت بنده رابوسیله همیت آقای
هاشمی رفسنجانی پذیرفتند .وبا مخبرفرانسوی به وساطت بنده مالقات کرده وکلیه مسائل وشکنجههایی که
درزندان آریامهری به ایشان وفرزندعزیزشان وسایرزندانیان واردشده بود .بازگوکردندوآن شخص راروشن نمودکه
درروزنامههای فرانسه منتشرگردیدواثرات غیرقابل انکاری بجای گذاشت .پس شخصیت الهوتی برای همه ما بسی
عزیزوپرارزش است ولی برادرم مردمی هستندکه سوابق فعالیت وارزش مبارزاتی الهوتی را ندارند ،اما به اندازه
الهوتی مظلوم واقع شده وحتی زندگی وحیات آنها ازهم پاشیده است .ازحال آنها یاخبرنداریم ویامطلع هستیم،
اما کاری ازدستمان برنمیاید.
آقای احمدآقا چرادرمورداین همه تهمت وافتراودروغ وفریب ونیرنگی که به خوردجامعه داده میشودوجامعه رابه
فساد میکشد .سخن نگفته ونپرسیدید که چرا عدهای که درزمان رژیم فاسد گذشته درکافههای کناررودسن به
خوردن قهوه وگشت وگذارمشغول بودهاند ازدولت سرخون شهدای مظلوم این ملت به ایران برگشته ،کلماتی
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ازقبیل لیبرالیسم وامثال آنرا که درزبالهدان تاریخ قرون وسطی مدفون بودند ،بیرون کشیده برای لجن مال کردن
عدهای مسلمان ومتعهد ومبارز به سر صورت این وآن میپاشند .وبه هواخواهان خودکه به زیرجامه عالمت داس
وچکش دارند ،دستور دادندکه به هرلباس درآمده وبهرصورتی درنهادهای مختلف ظاهرشوندومردم راگرفتاروعاصی
کنند به حدی که ازروحانیت واسالم بیزار بشوند وآخرهمانند بعداز ۹۲مرداد سال ۶۳۳۹مملکت رابدست امپریالیزم
آمریکا و روس وانگلیس بسپارند .ومجدداً برای خوشگذرانی به خارج عزیمت کنند .وما متأسفانه ازنقش خائنانه این
افرادغافل هستیم وآنها همچنان هشیارانه به تخریب مملکت ومخصوصاً به تشبیه اسالم مشغول هستند .برادر
عزیز مسائل ومشکالت یکی دوتانیست .مگرنمیدانیدکه این پاکسازیها چه به روز مردم آورده است چه افرادی
بیگناه یا باگناه مختصری را که به هیچوجه مستحق مجازات سنگین وحتی متوسط نبودهاند ،به روزسیاه نشانیده
است واین انقالبیون بعداز انقالب که متظاهربه اسالم هم شده اندچه اعصابی ازمردم خردکرده وچه خانوادهها راکه
به نیستی ونابودی کشانیدهاند .شما میدانیکه فلسفه مجازات عبرت جامعه وتنبیه مجرم ومباشر جرم است .آقایان
ازاین همه پاکسازی آخرچه نتیجهای گرفتهاند .جزاینکه عدهای قادربه کار ونافع به حال جامعه را ازکار بیکار کرد.
خودآنهارا بعد ازمدتی خدمت به دولت محتاج وسرگردان
خیابانها نموده وجامعه راازاستفاده ازوجود آنهابازداشتهاند .من به شم انشان میدهم افراذی که رئیس حزب
رستاخیزویا عضودائمی آن بودهاند ،اینک کارمی کنند .وافراد بیچاره که فقط چندماه عضویت آن داشته پاکسازی
شده و مثال ازاین قبیل مثالها فراوان است .چرا ازگرفت وگیرها یی که منجر به محکومیت بیگناهان و مصادره
اموال آنها میشود ،سخن نگفتید .چه افرادی که بیگناه یا باگناه مختصربه زندانهای دراز مدت ومصادره اموال
محکوم گردیدهاند واگر بیگناهی کسی محرزگردید دیگراموالی نمانده است که به او پس بدهند .چرا ریختن به
منازل مردم و بردن اموال وناراحت کردن زن وبچه مردم را نمیگوییدکه متوالیاً اتفاق میافتد( .همهمه نمایندگان).
رئیس ـ آقابگذاریدصحبتشان را بکنند.
صدرحاج سیدجوادی ـ چرا وضع گرانی ورکود اقتصادی که فقراومستضعفین را بجان آورده یادآوری نکردهاید
وخالصه چرا نفرمودید مردم احتیاج به امنیت قضایی وسیاسی واجتماعی دارند؟ وپیوسته نگران حیثیت اجتماعی
و آبروی خود هستندکه مختصرچیزی ازبین میبرد .برادرعزیز نشان عدم وجود امنیت قضائی همین که این چوب
وچماق دیروز برسرمردم عادی فرود میامد.
امروزبا اسلحه به سینه الهوتی نشانه میروند .فردامعلوم نیست با تیربار و تانک سراغ کدام عزیزی خواهند رفت.
چرا مسئولین امر باوجود تذکرات فراوان ونامههای متعدد ما ریشه چماق داری را معرفی نکردهاند اگربگویند ریشه
وحقیقت آنرا پیدا نکردهاند که قطعاً باورکردنی نیست.
رئیس ـ شما دودقیقه دیگروقت دارید.
صاحب الزمانی ـ  ۲ماه شما وزیر بودید هیچ کاری نکردید.
رئیس ـ آقای صاحب الزمانی خواهش میکنم شلوغ نکنید.
صدرحاج سیدجوادی ـ برادرعزیزآقای احمد آقا کرم کردیدجلوافتادیدوفریاد کشیدیدوبه نمایندگان مجلس شورای
اسالمی هشداردادید راستی گرم کردید وبقول اعراب بأبه اقتدی عدی فی الکرم ومن یشا به ابه فما ظلم .اما
برادرتنها به حرف هرچندیکبار دادکشیدن نباشد بیایید وعمل کنیم شما به پدربزرگوارتان رهبر عالیقدر ما
اقتداکرده جلوافتادید .میدانیدکه مردم مسلمان ایران دررژیم فاسدپهلوی تحت رهبری پدربزرگوارتان تنها به
گفتن اهلل اکبردرتاریکی شب اکتفا نمیکردند بلکه در روشنایی روز با مشت خالی وسینه بازبه جنگ تانک وسرنیزه
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وتفنگ میرفتندوشهیدمیدادند .امروزهم شبها اهلل اکبرمیگویندو روزها به جنگ سختی هاوگرانی هاومشقتها
وصدامها میروندوشهیدفراوان میدهند.
شماکرم کردیدوفریادبجایی زدیدوچه خوب که قبل ازبرخاستن فریاد تا بجائیکه مردم را مضطرب کند وبه گمراهی
بکشاند .فریادشما به موقع بلند شده است .برادرعزیزمن پیشنهادمیکنم که ازامام امت بخواهیم که هفت نفرشخص
مورداطمینان که خودازمجلس انتخاب میکنندزیرا همه نمایندگان مجلس دلسوخته ودلسوز اسالم میباشند.
یکنفرهم شما باشیداین جمع به قدرت قانونی والیت فقیه مشکالت ومسائل کشوررا ازاختالفات سران کشورگرفته
تامشکالت ومسائل وناراحتیهای مردم رسیدگی کرده وبه عرض امام ومجلس برسانند .وراه چاره بیندیشند .اگراین
پیشنهاد را نمیپذیرید چندنفرازآقایان وخانمهای مجلس را شما دعوت کنیدوازآنها راه چاره
بخواهیدشایدپیشنهادبهتری مطرح نمایند .اما زودترتا فاجعهای ببارنیامده بایدهرچه زودتراقدام کنیم .دوصفحه هم
ازاین نوشتهام مانده است که بعدتقدیم برای انتشارخواهدشد.
عدهای ازنمایندگان ـ آقای حاج سیدجوادی چه کسانی این نامه را امضاء کردهاند؟
صدرحاج سیدجوادی ـ خودم امضاء کردهام اول هم عرض کردم که کس دیگری امضاء نکرده است.
گذشته از این سابقه تاریخی من بیش از هر کار دیگر از نامه آخر مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی متاثرم
نامهای که اوج شرف فروتنی در خدمت به خدا و خلق بود و در آن نوشت
آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسفانگیز بوده و جای عذرخواهی دارد ،نه مبارزه با نظام خودکامه
پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسئولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است ،که اگر یک بار دیگر نیز
خداوند حیات دوباره عطا فرماید ،سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم ،تالش برای آزادی و حاکمیت ملت ایران و رشد و
تعالی اخالق برنخواهم گزید .تاسف اینجانب از این حقیقت مایه میگیرد که تمامی روشنفکران در برهه انقالب
 ،۶۳۱۱از دستیابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبکههای سنتی
اجتماعی درک درستی نداشتند .اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست
هم ،استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فرو
افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت
آن ساالر قافله در آن سن و به آن قلم منصفترین مدعی و مدافع نسل ما شد .نسلی که با غفلت نسبت به
ضروریت ساختن بن مایههای اساسی در تناسب قوای اجتماعی برای مقابله با باز سازی استبداد از هرنوع آن ،از
ضروزت وحدت نبروهای متکثر و متنوع آزادیخواه غفلت جست و به دام خوش نیتی و خوش باوری رومانتیک
تاریخی افتاد و گوهر انقالب بزرگ ضد استبدادی خود را به تاراج مدعیان زهد و معنویت اما در واقع شیفتگان
قدرن مطلقه داد که بوعده بهشت آسمانها زمین کشور ما را بدل به جهنمی کردن که هنوز خشگ وتر به آتش
آن میسوزند.
در رثای احمد صدر حاج سید جوادی  /محمد برقعی
از شمار دوچشم یک تن کم از شمار خرد هزاران بیش جامعه من هنوز بهاری کوتاه را نیازموده بادهای سرد خزانی
میوزد و زمستانی سخت به دنبال میاورد زمستانی که سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
وگر دست محبت سوی کس آزی
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به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
در چنین فضایی بیش از هفتاد سال بر پا ایستدن و بر نامردمی تاختن ،و مهمتر آنکه عنان عقل را به دست خشم
نسپردن ،و در میان قانون شکنیها بر مبارزه قانونی پای فشردن ،و با دیدن نامردمیهای بسیار از دوستان
وهمرزمان به قدرت رسیده و عهد یاران را از یاد برده تلخ و ناامید نشدن ،و در میان لجنزار بیاخالقی و بیاصولی
همچنان از اخالق وانسانیت گفتن ،و در فضایی که دین وباورها اسباب فریب شده و چون نیک بنگری شیخ و زاهد
و محتسب همه تزویر میکنند بر صداقت وپاکی پای فشردن ،ودر جایی که بسیاری از جوانان خسته و دلمرده
گوشه عزلت و کنج عافیت برگزیدن هم چنان در نود سالگی پرچم مبارزه را بر افراشته نگه داشتن ،همه کار ابر
مردانی است که بهر الفی الف قدی از آنان بر آید .کسانی که نماد کاملی هستند از «اندر بالی سخت پدید آید
فضل و بزرگمردی وساالری»
این بزرگواران در این سرمای سوزان ظلم و استبداد و سرکوب تنها به یاری گرمای آتش درون است که از پای
نمینشینند .آتش درونی که به گفته آن رند جهان سوز
«زین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت»
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به یاد مردی نستوه و استوار از تبار دکتر مصدق ،مهندس بازرگان و دکتر سحابی  /فرانک چاالک*
دستهای مرا ببند و دهان مرا ببند،
باز به هر سو که بنگرم تو آوازی خواهی شنید!
گفتی چشمهای تو را نیز خواهم بست...
باز به هر چه بیاندیشم ،تو آوازی خواهی شنید!
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ،یکی از نخبگان کشور عزیزمان ایران ،از معدود افرادی بودند که در طول عمر
پربرکتشان تمام تفکر و ذهنیتشان در رابطه با ایجاد ایرانی آزاد و احیای کرامت انسانی برای مردم وطن عزیزش
بود .در این زمینه نیز همراه با یاران وفادارشان
از هیچ عمل اخالق مدار و سجایای انسانی و
امور خداپسندانه دریغ نکردند.
ایشان از زمان شکل گیری نهضت ملی شدن
صنعت نفت همراه و هم پیمان دکتر مصدق و
یارانشان بودند و پس از آن نیز در نهضت
آزادی نقش بسیار مهمی را به همراه یاران
باوفایشان در پیروزی انقالب اسالمی ایفا
نمودند.
دریغا که نظام جمهوری اسالمی ایران ،قدر زحمات بیشائبه ایشان و یارانشان را هیچگاه ندانست و از هر نوع
جفایی بر ایشان دریغ نکرد .اما این ابرمرد نستوه و استوار از نامالیمات هیچگاه دلسرد نگشته و همچنان وظیفه
خود میدانست که ظلم و جور رفته بر ایرانیان را به حاکمان گوشزد نمایند .چنان که در دهه هشتاد شمسی ،در
کهنسالی به بند کشیده شده و مورد شکنجههای فراوانی قرار گرفتند.
اما این امر نیز هیچگاه باعث خاموشی و سازش آزادمرد ایران عزیزمان نشده و همواره شاهد بودیم که چگونه
نامههایی برای دست اندرکاران نظام در جهت امر به معروف و نهی از منکر مینوشتند و همچنان مورد عتاب و آزار
حکومت بودند.
افسوس و هزاران افسوس برای آنان که قدر زحمات بیمنت و بیدریغ عالی مردی چنین عاشق را ندانسته و تا
روزهای آخر عمر پربرکتشان از هیچ گونه اذیت و آزاری بر ایشان دریغ نکردند.
اینک که پیر فرزانه ،دوست داشتنی و مهربانمان دیار فانی را ترک گفته و به لقائ معبود خویش شتافتند؛ امید
است که بتوانیم رهروان راستین و فرزندان خلف ایشان باشیم .یادشان گرامی و روحشان قرین رحمت حق
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یادگارها
در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛ گزارش یک عمر تالش به ملت شریف ایران
به نام خداوند جان و خرد
دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند پنهان خورید باده که تعزیر میکنن
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید مشکل حکایتی است که تقریر میکنند
(حافظ)
ملت شریف و ستمدیده ایران

در شامگاه عمر و در آستانه سی و سومین سالگرد
پیروی انقالب اسالمی و در سالروز پذیرش مسوولیت از
سوی دولت موقت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان ،به
عنوان احدی از یاران و همراهان ایشان در دولت موقت
و در نهضت آزادی ایران ،بر خود واجب دانستم آنچه را
که از خاطرات دردناک روزگار گذشته و پس از سالها
مبارزه برای آزادی ملت و رهایی از سیطره خودکامگان
در ذخیره تجربه دارم ،به عنوان ادای دین به حافظه
تاریخی ملت شریف ایران و به ویژه جوانان پرشور و
نیکاندیش سرزمینمان در میان گذارم و ضمن ایفای
مسوولیت سنگین انتقال تجربیات بیش از شش دهه
تالش و حضور در عرصه سیاست و اجتماع این مملکت،
با دفاع از اصالت انقالب و آرمانهای مردم ایران و تایید
مدیریت و رهبری آنکه الاقل تا برههی پیروزی ،میتنی بر شعار «همه با هم» بود و موجبات پیروزی انقالب را با
کمترین هزینه فراهم آورد و همچنین ،ضمن تایید مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران علیه نظام فاسد ،خائن و
خودکامه پهلوی و تاکید بر ضرورت و درستی گزینش راهبرد مبارزه قانونی و مسالمتآمیز در راستای استقرار و
پیشبرد دمکراسی در ایران ِ پس از انقالب ،به مسوولیت دیگر خویش یعنی پذیرش قصور و نارساییها و خسارات
مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاستگزاریهای مسووالن نظام جمهوری اسالمی ایران ،طی بیش از سه
دهه حکمرانی به مردم و کشور تحمیل شده است ،به عنوان احدی از افرادی که در تاسیس این نظام و مدیریت
انقالب نقشی ایفا کرده است ،پوزش خواسته و اظهار تاسف میکنم.
اهم ایراداتی که بر نهضت آزادی ایران و در راس آن به مهندس بازرگان و یاران ایشان که حاضر به پذیرش
مسوولیتهای اجرایی و مدیریتی در شورای انقالب و دولت موقت شدند ،گرفته میشود ،آن است که اوالً چرا
حاضر به همکاری با روحانیت در آن برهه زمانی شدیم و دوم ،آنکه چرا به راحتی از صحنه قدرت سیاسی فاصله
گرفتیم و اریکه حکومت را به روحانیون واگذار کردیم؟
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به زعم نویسنده این سطور ،صرف عذرخواهی و اعالم مطلق عبارت «ما اشتباه کردیم» ،کافی نبوده و خود ،برگرفته
از مطلقنگری و تنها به منزله کوچکسازی صورت مساله بوده و ارایه پاسخی ساده به وضعیتی پیچیده و قابل
تحلیل و بررسی است که ابداً متناسب با مسوولیت روشنفکران و الاقل کسانی که به ملت ،تاریخ و تمدن ایرانی و
اسالمی باور دارند ،ارزیابی نمیشود .از این رو ،با وجود آنکه نهضت آزادی ایران ،طی بیانیههای رسمی متعددی به
تحلیل و واگویی دالیل پذیرش این نقش تاریخی اقدام کرده است ،اینجانب بر آنم تا فراتر از پذیرش اخالقی
مسوولیت عملکرد سیاسیام ،با تحلیل وقایع تلخ گذشته ،چراغی در روشنسازی آینده برافروزم و در این راستا،
نخستین مساله آن است که به یاد آوریم ،تاریخ معاصر این مملکت ،با جمهوری اسالمی و یا  ۶۱خرداد  ۶۳۳۹آغاز
نمیشود و دیگر آنکه به جهت تحمیل سیاستهای استبدادی و فضای انسداد سیاسی که شاه برای سازمانهای
سیاسی و اجتماعی مدرن مانند احزاب و سندیکاها فراهم آورده بود ،روحانیت تنها جریانی بود که از طریق بسیج
شبکه وسیع مساجد ،امکان فعالیت عمومی داشت و طبیعی بود که در چنین شرایطی ،نهاد روحانیت بیش از
سایرین از امکان ترویج و رشد در میان مردم برخوردار بوده و پایگاه اجتماعی وسیعتری داشته باشد .به عبارت
دیگر ،اسالمی شدن انقالب و انتخاب مرجعی دینی به عنوان رهبر انقالب ،نتیجه پایگاهی بود که روحانیت پیشرو،
مانند آقایان طالقانی و زنجانی الاقل پس از جنبش تنباکو در میان مردم برای خود رقم زده بود .نکته دیگر آن
است که روشنفکران دینی در دوران پیش از سال  ،۶۳۱۱همواره با روحانیتی همکاری داشتند که علیه ستم و
تبعیض نظام پهلوی موضع میگرفت و خواهان آزادی و استقالل مملکت بود ،وگرنه در آن زمان هم کم نبودند
روحانیونی که از سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و بودجههای کالن دریافت کرده و در مراسم رسمی دربار
حضور مییافتند و اعتقادی به مبارزه با حکومت شاه نداشتند و حتی در خصومت با انقالبیون ،گوی سبقت را از
عناصر ساواک و رژیم ربوده بودند .از داستان اختالفات افرادی نظیر آقای مصباح یزدی با زندهیاد دکتر علی
شریعتی ،هنوز آن قدر نگذشته که خاطرات آن به بوته فراموشی سپرده شود و البته روشنفکران دینی افتخار
میکنند که نه تنها هرگز با چنین روحانیتی همکاری و تعامل نداشتهاند که همواره در خط اول مقابله و نقد این
جریان و اندیشههای واپسگرایانهشان قرار داشتهاند.
در فضای پس از پیروزی انقالب  ۶۳۱۱و در نتیجه رشد تضادها و بحرانهای فاقد توجیه که در میان احزاب و
روشنفکران روز به روز شدت میگرفت و حزب جمهوری اسالمی از یک سو و حزب توده ایران و سایر احزاب
مارکسیستی و همچنین سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر یا از سر ِ ناآگاهی و بیتجربگی و یا از روی ارزیابی
نادرست از شرایط و نیروهای اجتماعی و حاکمیت ،بر تنور اختالفات میدمیدند ،طبیعی بود که بخت روحانیت با
عنایت به دالیل تاریخی و سیاسی و زمینههای فرهنگی و اعتقادی ،از سایر رقیبان برای به دست گرفتن افکار
عمومی و عنان قدرت بیشتر شود .در چنین شرایطی ،اصرار اعضای نهضت آزادی ایران در ماندگاری بر سریر قدرت
نه تنها نمیتوانست به حل مشکل کمکی کند بلکه این جریان را در مظان حذف مطلق قرار میداد و منجر به
گسترش و سرعت بیشتر چرخه خشونت میشد .تجربه افراد سلیمالنفس دیگری مانند زندهیاد آیت اهلل العظمی
منتظری که تا سالها بعد نیز در صحنه قدرت سیاسی ایران حضور یافتند ،حکایت از تایید صحت نظر و موضع
مهندس بازرگان و دولت موقت ،در خروج بههنگام از عرصه حاکمیت دارد .قدرت واقعی در ایران ِ پس از انقالب،
در دستهای روحانیت بود و بنابراین ،روشنفکران نبودند که قدرت را واگذار کردند و بلکه این روحانیت بود که از
چرخش دمکراتیک قدرت و تن دادن به حاکمیت ملت سر باز زد.
نهضت آزادی ایران در سال  ۶۳۳۳خورشیدی با حضور جمعی از روشن فکران دینی و بر پایه سه اصل مسلمان ِ
ایرانی ِ مصدقی و به منظور برپایی حاکمیتی دمکراتیک در ایران بنیان نهاده شد .بنیانگزاران شریف نهضت آزادی
ایران با توجه به قانون اساسی مشروطیت که قدرت سیاسی حاکمان را محدود و پاسخگو به قانون میدانست و بر
اساس درکی که از آرا و اندیشههای مطروجه از انقالبهای دمکراتیک جهان داشتند و بر پایه تحقق حقوق و
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حاکمیت ملت و همچنین در مقام اعتراض به فقدان مشروعیت و عملکرد نظام پهلوی در ساقط کردن دولت ملی و
مردمی دکتر محمد مصدق و فضای سرکوب پدید آمده پس از کودتای ننگین آمریکایی  /انگلیسی  ۹۲مرداد اعالم
موجودیت کرد و از آنجا که استبداد و خودکامگی را عامل اصلی تمام مصیبتها و عقبماندگی ملت ایران میدید،
به مبارزه علنی و قانونی با نظام مستبد شاه پرداخت و متحمل حبسهای سنگین و شکنجه و دشواریهای عظیم
شد.
بنیانگزاران نهضت آزادی ایران با مطالعه جامعه و فرهنگ ایران و با تاسی به مشی و دیدگاه نهضت نواندیشان
دینی از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا علمای آزادیخواه مشروطیت همچون آیت اهلل سید محمد حسین
نایینی ،از جمله کسانی بودند که با قرائتی نوین از اسالم ،استبداد را علت اصلی عقبماندگی مسلمانان دانستند و
از آن به عنوان شرک سخن گفتند .در باور این جمع ،استبداد نه تنها به عنوان ماحصل بینش غیرتوحیدی که
خود از جمله موانع تحقق جامعه اخالقی و نشر باورهای اصیل دینی محسوب میشود و بر همین مبنا ،باور داشتند
که استبداد در این مرز و بوم فراتر از روشهای حکومتی و اراده شخص اول مملکت قرار داشته و در چارچوب
نوعی بینظمی و خصلت فردی و اجتماعی عمل میکند ،از این رو ،افزون بر مبارزهی سیاسی مستمر با حکومت
خودکامه و سلطنت مطلقه پهلوی ،در مسیر خرافهزدایی و معرفی چهرهای عقالنی از اسالم و سازگار با دمکراسی و
حقوق بشر ،منشاء خدمات موثر و گستردهای شدند .تولید دهها مجلد کتاب و سخنرانیهای متعدد که توسط
افرادی مانند زندهیادان مهندس مهدی بازرگان ،دکتر علی شریعتی و مجاهد نستوه آیت اهلل طالقانی انجام
پذیرفت ،گنجینهای از معارف سیاسی و اسالمی را پدید آورد که به ترویج اسالم سازگار با عقل ،آزادی و حقوق
بشر توجه داشت .بنیانگزاران نهضت آزادی ایران بر پایه چنین درکی از تاریخ و دینداری ،ورود به عرصه سیاست
را برگزیدند و باور داشتند که بدون آزادی ،باور به توحید و خداپرستی نیز ناممکن میشود و آزادی را گام نخست
تعالی ایمان ،اخالق و همچنین پیشرفت کشور و سعادت ملت بر میشمردند .در اعالمیه تاسیس نهضت آزادی
ایران ،این عبارات دیده میشود« :اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط سپاس ایزدی ،تحصیل
آزادی برای به کار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است .ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان
خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم».
در مرامنامه نهضت آزادی ایران نیز چنین آمده است:
«مسلمانیم نه به این معنی که یگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدانیم .ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی،
منباب وظیفه ملی و فریضه دینی بوده .دین را از سیاست جدا نمیدانیم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را
عبادت میشماریم .آزادی را به عنوان موهبت اولیهی الهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسالمی و امتیازات تشیع
میشناسیم .مسلمانیم به این معنی که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی
قبل از آنکه انقالب فرانسه و منشور ملل متحد اعالم نماید ،معتقد بودهایم».
یادآوری میکند که به رغم عملکرد عبرتآموز و غیرقابل دفاع روحانیت حاکم پس از انقالب اسالمی ،جایگاه
روحانیت شیعه در ایران طی صدها سال به گونهای بود که در شکلگیری و تقویت جنبشهای عدالتگرا و
آزادیخواهانه به نحوی جدی و موثر عمل کرده بود و حذف یا نادیدهگرفتن این نهاد دیرپای اجتماعی در راستای
نیل به اهداف و آرمانهای اصیل ملت ایران و بسیج تودههای مردم و بسط همگرایی و وحدت در سطحی ملی ،نه
مفید و نه ممکن ارزیابی میشد .تردیدی وجود ندارد که نقش روحانیت در بسیج و رهبری مردم در توفیق انقالب
مشروطه نقش اساسی داشت و پیروزی نهضت ملی ایران به رهبری زندهیاد دکتر محمد مصدق و رخداد حماسه
سی تیر  ۶۳۳۶نیز در پرتو حمایت روحانیت و به ویژه آیت اهلل کاشانی پدید آمده بود[ .اگرچه بعدها آقای کاشانی
راه را به خطا رفت و موجبات پیروزی کمهزینه کودتاگران را فراهم آورد ].و هم از این رو ،نهضت آزادی ایران از

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

179

همان بدو تاسیس ،به همکاری و همگامی با روحانیت پیشرو و آزادیخواه ،در راستای مبارزه با استبداد سلطنتی
مطلقه پهلوی پرداخت و البته این همکاری به درک و شناخت تاریخی نهضت از سوابق مراجع عظام و روحانیتی
فرهیخته و مترقی مربوط میشد که در ایران و عراق ،علم مبارزه با استعمار و استبداد را برافراشته بودند و فقهای
نامداری مانند سید جمالالدین اسد آبادی ،آخوند محمد کاظم خراسانی ،میرزای شیرازی و آیات بزرگواری همچو
نایینی و بهبهانی و طباطبایی و مازندرانی و وعاظ آزادیخواهی مانند سید جمال اصفهانی پرچمدار آن بودند.
فقهایی فرهیخته که فارغ از تعصبها و منافع صنفی و گروهی در مقابل شیخ فضل اهلل نوریها و مال علی کنیها
که آزادی را کلمه قبیحه میدانستند ،ایستادگی کرده و مانع فروکاستی و سقوط مشروطه به نظام موسوم به
«استبداد مشروعه مطلقه» شدند.
انصاف را که بخش مهمی از روحانیت نظیر زندهیادان طالقانی ،منتظری ،مطهری و همچنین رهبر فقید انقالب در
مبارزه با استبداد و فساد پهلوی و تحمل عواقب دردناک و تحمل حبس و تبعید و شکنجه همگام با سایر مبارزان
هرگز از پای ننشستند و در تخریب بنای پوسیده سلطنت و رفع استبداد گامی به عقب بر نداشتند .هم از این رو
بود که هنگام بازگشت باشکوه رهبر انقالب از تبعید به تهران ،افزون بر دهها هزار نفر از هموطنان مسلمان در
میدان آزادی ،جمع کثیری از نمایندگان سازمانهای اجتماعی و سیاسی حتی با گرایشهای غیرمذهبی و
نمایندگان اقلیتهای دینی ارمنی و زرتشتی و کلدانی و یهودی نیز به صفوف استقبالکنندگان پیوستند .پیام این
پیشواز تاریخی و خیر مقدم و خوشآمدگویی به رهبر انقالب ،آن بود که انقالب ایران ،فراتر از مرزهای قومی و
نژادی و مذهبی و جنسیتی استوار است و از سوی کافه ملت ایران ،به عنوان مبارزهای مشترک برای از میان بردن
هرگونه ستم و بیعدالتی تلقی میشود که باید نماد ترسیم خط مشی آینده مدیریت انقالب در راه تحکیم هرچه
عمیقتر همبستگی ملی و مدنی در ورای تمام تفاوتهای فکری و اعتقادی قرار میگرفت و به تفرقهها و
خصومتهای به جا مانده از فرهنگ استبدادی و استعماری «تفرقه بیانداز و حکومت کن» پایان میداد.
و دریغا که چنین نشد و از همان اوان پیروزی انقالب  ،۶۳۱۱روحانیتی که تا آن برهه بر اساس شعار «همه با هم»
در کنار روشنفکران ،علیه ستم و فساد نظام پهلوی مبارزه میکردند ،به محض دستیابی به قدرت سیاسی ،با تغییر
موضع به «هر که با من نیست مخالف من است» نخست با یورش به روشنفکران دینی و سپس با حذف سایر
جریانات موثر در انقالب که حاضر به پذیرش وضع موحود نشدند ،در سایهی مفهومی ناشناخته موسوم به «اسالم
فقاهتی و اجتهاد زنده و پویا» حصاری به دور ساختار سیاسی قدرت و حاکمیت کشیدند که به تحمیل فضای
سرکوب و قرائتی خاص و کمسابقه از اسالم ،سلب و محدودسازی آزادیهای قانونی ،نقض فراگیر حاکمیت و
حقوق ملت منجر شد و در نهایت ،به غلبه یک جریان صنفی بر گرایشهای اجتماعی و سیاسی دگراندیش و بسط
خصومتها و حذفها انجامید و امکان پیدایش وفاق ملی را برای مدت مدیدی به تعویق انداخت.
انقالب اسالمی  ،۶۳۱۱به دنبال خواست تاریخی ملت ایران که از انقالب مشروطه به این سو در آرمانهای آزادی،
استقالل ،عدالت اجتماعی ،تحقق حقوق و حاکمیت ملت و پیشزفت مملکت متجلی شده بود به پیروزی رسید و
البته مردم ایران و فعاالن سیاسی دمکراسیخواه ،اعم از مذهبی و غیرمذهبی ،آزادی را حاکمیت قانون و تحقق
آزادیهای قانونی میدیدند .با پیروزی انقالب ،طومار نظام سلطنتی یک سره در هم پیچید و وضعیتی فوقالعاده
پدید آمد که نه تنها برای انقالبیون قابل پیشبینی نبود بلکه اداره امور بسیار دشوار مینمود .در چنین وضعیت
ناشی از خالء قدرت ،جامعه و حکومت ،قواعد خود را میطلبیذ .پیشنهاد دولت موقت به زندهیاد مهندس بازرگان و
یاران ایشان نیز به سبب همین وضعیت مطرح شد و همچنین پذیرش این مسوولیت خطیر و خطرناک نیز دقیقاً
به منظور برونرفت از وضعیتی بحرانی صورت پذیرفت که برای هیچ کس تا آن روزگار شناخته نبود .مهندس
بازرگان و یارانش در دولت موقت در آن شرایط ،تنها کسانی بودند که از یک سو توان کارشناسی و اجرایی
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بازگشت به نظم را دارا بودند و از سوی دیگر نیز مورد اعتماد عموم ملت ایران و رهبران روحانی انقالب قرار
داشتند .عدم پذیرش این مسوولیت ،کشور را در معرض فروپاشی و بینظمی قرار میداد .از این رو ،نخست وزیر
انقالب ،به رغم توصیه برخی دوستان مانند آیت اهلل سید محمود طالقانی سکان هدایت دولت را در دست گرفت و
در آن بلبشوی سیاسی و اجتماعی از آبروی خویش مایه گذاشت.
نظام سیاسی که در چشمانداز آرمانهای ملت ایران و اعضای نهضت آزادی متبلور بود و سالها به خاطر آن طعم
حبس و شکنجه و مقابله با ساواک را تحمل کرده بودند ،با توجه به نظامهای متعارف حاکم بر کشورهای
دمکراتیک ،چیزی جز «جمهوری» نبود .رهبر انقالب به صراحت در پاریس گفته بودند که جمهوری اسالمی مانند
جمهوری فرانسه است با این تفاوت که مردم ایران مسلمان هستند و باید باورهای اسالمی مردم ،مورد مالحظه
حکومت قرار گیرد .پیشنویس قانون اساسی که به تایید و امضای رهبر انقالب و اعضای روحانی شورای انقالب و
مراجع عظام تقلید رسید نیز ،نظام سیاسی ایران را بر اساس مردمساالری و نهادهای انتخابی ترسیم میکرد و در
آن از والیت فقیه و یا به تعبیر برخی دوستان و همراهان قدیم ،از «دیکتاتوری صلحا» و «اسالم فقاهتی» خبری
نبود.
روش و منش اعضای نهضت آزادی ایران هرگر مبتنی بر حفظ قدرت به هر بهایی نبوده است و این حقیقتی است
که امروزه حتی مخالفان سرسخت نهضت نیز بدان اذعان دارند .هدف اصلی پیشگامان نهضت آزادی ایران حتی در
سقوط نظام پادشاهی نیز خالصه نمیشد ،بلکه این جمع به دنبال محدود و مشروط کردن قدرت و تحقق
حاکمیت قانون بود .نهضت آزادی ایران نیک میدانست که دالیل بازتولید استبداد پس از پیروزی جنبش مشروطه
و رخداد حوادثی مانند به توپ بستن مجلس شورای ملی و یا کودتای انگلیسی  ۶۹۲۲و روی کار آمدن سلسله
پهلوی به جهت فقدان حاکمیت قانون بوده است و نه فقط فرصتطلبی و زدوبندهای اشخاصی مانند رضا خان با
صاحبان قدرت ایران و قدرتهای خارجی .از این رو به محض آنکه دیدند وضعیت فوقالعاده ناشی از پیروزی
زودهنگام انقالب ،موجبات برقراری حاکمیت قانون را فراهم نمیسازد و زمانی که به تعمدی بودن کارشکنیهای
متعدد روحانیت و دستگاههای موازی با دولت که زیر نظر روحانیت تازه طعم قدرت را چشیده هدایت میشدند،
پی برده و یقین حاصل کردند ،کار به جایی رسید که دولت موقت ،ادامه فعالیت را ممکن ندید و استعفا داد و پس
از یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی ،نهضت آزادی ایران ،رسماً از حاکمیت کناره گرفت و به عنوان
اپوزیسیونی قانونی ،حضور خویش را در عرصه مناسبات و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی معنا بخشید.
نهضت آزادی ایران طی حدود نیم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاکمیت قانون ،همواره بر این امر تاکید داشته
است که دمکراسی یک رخداد صرفاً سیاسی نیست که در اثر رویدادی خاص و یا در لحظهای معین روی دهد و
بلکه ،فرآیندی است اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی که در مسیر پیگیری مستمر آن ،به درجات گوناگون پدید آمده
و تکامل و تعمیق خواهد یافت و چنین دستاوردی نه با زور و تحمیل که تنها با پذیرش و باور عام ملت و حتی
هیات حاکمه به دست خواهد آمد .از همین رو ،با تاکید بر شیوههای مدنی و مسالمتجویانه ،تغییرات ندریجی در
چارچوب قانون را در ارتقای فرآیند حاکمیت ملت و دمکراسی موثرتر ارزیابی کرده و برای آگاهیبخشی اهمیتی
دوچندان قائل بودهاند .گزینش راهبرد «جنگ حجت و نه جنگ قدرت» و ترجیح نقش «ناصح مشفق» به جای
«حاکم ناالیق» نیز در دهه شصت خورشیدی بر همین اساس روی داد.
موجب خوشوقتی و امیدواری است که آرمانهایی را که تنها روزگاری نهضت آزادی ایران منادی آن بود ،این
روزها به خواست و باور عمومی ایرانیان ،از هر طیف سیاسی بدل شده است .امروز دیگر کمتر کسی پیدا میشود
که آزادی را لوکس بداند و اصالحات تدریجی و گام به گام را نشان از سازشکاری و لیبرالمنشی تلفی کند و حتی
همراهان عدالتطلب ما در مسیر مبارزه نیز بدین ضرورت رهنمون شدهاند که سلب آزادی ،نخستین حقی است
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که از یک انسان ،مورد ستم و تعدی قرار میگیرد و از این رو ،تالش برای دستیابی به آزادی و کرامت انسانی ،عین
عدالتجویی و پیشنیاز اساسی تغییرات پایدار و گذار به سوی حاکمیت ملت بوده و به عنوان خواستی فراتر از یک
حزب و یا جریان سیاسی خاص قابل مشاهده است .بنابراین گزاف نیست اگر ادعا شود که امروز بیش از گذشته،
نیاز به آزادی ،حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی راستین دیده میشود و از همین رو نهضت آزادی به رغم برخی
دشورایها و ناتوانی در برپایی حاکمیت دمکراتیک در ایران ،در تاثیرگزاری بر افکار عمومی ایرانیان و ایجاد
زمینههای ذهنی پذیرش و حاکمیت دمکراسی ،کامیاب بوده است.
آنچه در این لحظات برای راقم این سطور تاسفانگیز بوده و جای عذرخواهی دارد ،نه مبارزه با نظام خودکامه
پهلوی یا همکاری با روحانیت یا پذیرش مسوولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است که اگر یک بار دیگر نیز
خداوند حیات دوباره عطا فرماید ،سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم ،تالش برای آزادی و حاکمیت ملت ایران و رشد و
تعالی اخالق برنخواهم گزید .هرگز از بابت ناباوری و دست نیازیدن به سیاست ماکیاولیستی «هدف وسیله را
توجیه میکند» و هزینههایی که از این ناحیه به صورت فردی و جمعی متحمل شدهایم ،متاسف نیستم ،تاسف
اینجانب از این حقیقت مایه میگیرد که تمامی روشنفکران در برهه انقالب  ،۶۳۱۱از دستیابی به وحدت و بسط
و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبکههای سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند و آگاهانه و
متناسب با مسوولیتی که بر عهده داشتند ،عمل نکردند و بر اثر بیتجربگی و احیاناً اشتباهات عمدی و غیرعمدی،
زمینه ظهور و قدرتگیری بالمنازع سنتگرایان بر تحولخواهان فراهم و حتی منجر به نفوذ مجدد قدرتهای
خارجی در مدیریت نوپای نظام جدید شد و موجبات انحراف گسترده از اصول و آرمانهای انقالب پدید آمد.
اگر ما پس از پیروزی انقالب ،همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم ،استبداد را نشانه گرفته بودیم و
مشکالت را در سقوط شاه خالصه نمیدیدیم ،امکان بازتولید استبداد و فروافتادن از استبداد سیاسی به استبداد
دینی به این سان راحت و کمهزینه صورت نمیپذیرفت .از این رو اینجانب به عنوان فردی که بیش از شصت سال
در عرصه سیاست و اجتماع ایران حضور داشتهام در شرایطی که درد و رنج جانکاه ناشی از کهولت و بیماریهای
جسمانی به شدت رنجورم میدارد و حتی گرفتن قلم بر دست را نیز دشوار میسازد و تنها لقای محبوب ،مانع
تداوم این رنج خواهد شد ،در این نوشتار پایانی که گزارشی از یک عمر تالش صادقانه بود به ملت شریف ایران،
اعالم میدارد که ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقالب مردمی  ۶۳۱۱و آرمانهای آن و دفاع از عملکرد خویش و
یارانمان در نهضت آزادی ایران در خالل پیروزی انقالب و پس از آن ،از کوتاهی ،قصور و یا ناتوانی خود به عنوان
احدی از اعضای شورای انقالب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکمیت از آرمانهای تاریخی ملت
ایران و انحرافاتی که از همان هفتههای آغازین ایجاد شد و آشکارا به چشم میخورد ،عذر خواسته و از ملت ایران
به جهت سختیها و عسرتهایی که به نام حکومت جمهوری اسالمی ایران بر آنان روا شد ،پوزش طلبیده و از
خداوند منان طلب آمرزش دارم.
به قول استاد سخن سعدی:
تو را کی بود چون چراغ التهاب که از خود پری ،همچو قندیل از آب
به عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران ،هرگز قندیلی پرآب نبودهام و اگرچه نتوانستم به جمع روشنایی بخشم ،اما
در این نود و اندی سال که بر من گذشت ،همیشه سوزی در سینهام برای رهایی انسان از اسارت حقدها و تعصبات
ناشی از استمرار استبداد دینی و سیاسی شعله کشیده و روز و شبم را معنا بخشیده است.
باری! راه دشوار بود و گاهی نیز شاید به خطا و بیراهه رفتیم اما در این لحظات ،با وجود کهولت و خستگی ،بیش
از هر زمان دیگر به پیروزی دمکراسی و آزادی ملت ایران باور و امید دارم .دمکراسی در ایران یک ضروت و
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سرنوشت محتوم است و امید دارم ،ملت و به ویژه جوانان برومند ایران در مسیر سبزی که پیش رو دارند با عبرت
گرفتن از تجربیات انقالبیون قدیمیتر ،ضمن ایستادگی و پایداری روزافزون بر آرمانهای خود و با تعمیق
ظرفیتها و صبر و توکل بر خداوند ،بر مشکالت و بحرانها فائق آیند و آیندهای روشن را برای کشور و ملت ایران
رقم زنند.
سخنم را با کالمی از خواجه شیراز آغاز کردم و با هم او به پایان میرسانم:
بود آیا که در میکدههای بگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند
در میخانه ببستند ،خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند
هم اگر بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

احمد صدر حاج سید جوادی
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران
عضو شورای انقالب و وزیر کشور و دادگستری دولت موقت
پانزدهم بهمن  ۶۳۲۳خورشیدی
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نامه صدرحاج سید جوادی به رهبر جمهوری اسالمی ایران

بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
« وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق ،ثُمَِّ رُضهُم عَلی أن ال یُطروک و الیُبَجِِّحوک بِباطلٍ لَم تَفعَله ،فَانَِّ کَثرَه االطراء تُحدثُ
الزَِّهوَ ،و تُدنی منَ العزَِّه»
(نهج البالغه – گزیدهای از نامه به مالک اشتر)

مقام محترم رهبری؛ حضرت آیت اهلل خامنهای
با عرض سالم و تحییات و با استعانت از الطاف خاصه الهی در توفیق خدمت به ملت شریف ایران
مدت ها بود که قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم ،لیکن کهولت و بیماری شدید ،رمقی بر جا
نگذاشت تا رودررو ،دغدغهها و نگرانی های خود را با جنابعالی در میان گذارم و دریغ که موهبت قدرت و مشغله
حکومت نیز مانعی جدی است تا مقامات ،الاقل هرازگاهی از یاران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگیرند .از
سوی دیگر ،متعاقب تهدیدات مکرر تلفنی ماموران وزارت اطالعات به چند تن از اعضای خانواده (دختر و نوه
پسری) که به جهت مکاتبات علنی و قانونی اینجانب به برخی مقامات داخلی و بینالمللی صورت گرفته بود،
دوستان و آشنایان بر حذرم داشته و می دارند که مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای دیگران فراهم آورده شود.
نصیحت مشفقان ،چندی قفل بر دهانم نهاد ،لیکن مشاهده عسر ت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه
به حدی آزرده ام ساخت که وفای به عهد سکوت ،روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحتبینی و صالحاندیشی
فردی قناعت کنم و همچنین از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی که چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نیز در
روزگاری نه چندان دور می سر نباشد ،بر خود واجب دیدم تا در این فرصت پایانی ،مکتوب حاضر را عرضه دارم.
صرفنظر از حوادث سیاسی و اتفاقاتی که این روز ها در کشورهای دیگر منطقه در جریان است ،رعایت مصالح ملی
و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصه حکومت و نظم و آرامش به زندگی عامه مردم ،جلب نظر آن مقام
محترم به اشکاالت و پیچیدگی های مسایل اجتماعی که از طرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و
فشارهای غیرقابل تحمل به مردم و به ویژه فعاالن سیاسی و خانوادههای ایشان شده است ،غرض اصلی تقریر
مکتوب حاضر و تصدیع اوقات جنابعالی بود و انتظار می رود تا با استفاده از مقام و امکاناتی که هنوز در اختیار
دارید ،در رفع مشکالت و نگرانیها ،اقدام عاجل و موثر بفرمایید.
جنابعالی بارها و بارها از رییس دولت – آقای احمدینژاد – حمایت کرده اید و حال آنکه به زعم اینجانب ،ایشان
محور بحران در جامعه ایران و عرصه بین المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد که هیچ دستاوردی برای ملت و نظام
جمهوری اسالمی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه والیت فقیه ندارد .ادبیات مادون شأنی که امروزه بر کرسی
ریاست قوه مجریه تکیه زده است ،امر مکتومی نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد .رییس دولتی که در
عرصه ی داخلی ،کاری جز ویران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقالب اسالمی و عدول از آرمانها و
هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنه بین المللی نیز به مثابه کانون بحرانی در منطقه عمل کرده است.
آیا تا کنون اندیشیدهاید که حاصل حدود شش سال مدیریت آقای احمدی نژاد ،جز زیر سوال بردن عموم
دستاوردهای سالیان پیش از زعامت ایشان ،نقض فراگیر و مستمر حقوق بشر ،نقض آرمانهای انقالب و اصول
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ،حذف یاران و مدیران بعضاً توانمند دولتی ،تخریب زیرساختهای اقتصاد ملی،
ویرانی صنعت کشور و فربه ساختن سرمایهداری تجاری مبتنی بر واردات بیرویه چه بوده است؟ آیا اندیشه
کردهاید که مراد از حبس افراد شایسته ای مانند آقایان مهندس صفایی فراهانی ،محمد نوری زاد ،مصطفی تاجزاده،
دکتر ابراهیم یزدی و بسیاری خادمان دیگر ملت ایران چه میتواند باشد؟ آیا برای چنین امری ،هدفی جز آسیب
رساندن به جان افرادی میتوان یافت که عظیم ترین خدمات را به پیروزی انقالب و برپایی و تثبیت نظام جمهوری
اسالمی ایران داشته اند و از باب کهولت سن و یا فشارهای روحی و جسمی رایج در محیط زندان در معرض
بیماریهای سهمگین قرار دارند؟ آقای صفایی فراهانی ماهها در بخش مراقبت های ویژه بهداری اوین محبوس بود
و دکتر ابراهیم یزدی که روزگاری به عنوان نماینده» جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» از انجام هرگونه
خدمتی برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و از جمله جنابعالی دریغ نمیکرد و به رغم تمامی خطرات و
تهدیدها به وظیفه دینی و ملی خویش عمل میکرد ،پنج ماه در مکانی نامعلوم موسوم به خانههای امن وزارت
اطالعات ایام کهولت و کسالت را به تلخی و تنهاییگذراند .آیا حبس فردی مانند دکتر یزدی در خانه امن وزارت
اطالعات که به مراتب از زندان رنجآورتر ا ست با آن سوابق روشن ،خدمات برجسته و حضور موثر و فداکارانه در
دولت موقت و شورای انقالب ،در سی و دومین سالروز پیروزی انقالب مردمی  ،۶۳۱۱وهن آشکار انقالب و
آرمانهای تاریخی آن محسوب نمیشود و آیا جنابعالی بر خود تکلیف نمیبینید که در جهت کاهش این خسارات
جبرانناپذیر اقدام موثری معمول دارید؟
حذف آشکار یاوران انقالب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهینآمیزی چون» سران فتنه» برای کسانی که
بهترین سال های جوانی خود را برای برپایی انقالب و تثبیت نظام هزینه کردهاند ،با کدام توجیه میتواند در
راستای تقویت نظام و آرمان های انقالب ارزیابی شود و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای
انقالب محسوب می شوید که الاقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز
از امکانات قابل توجهی برخوردار است ،تکلیفی احساس نمیشود که تا فرصت باقی است ،تغییری ایجاد کرده و به
اصالح امور پرداخت.
نهضت آزادی ایران در سال  ۲۳و با فاصله اندکی پس از پیروزی آقای احمدینژاد در بیانیه شماره  ۶۲۳۹به
صراحت اعالم نگرانی کرده و اذعان داشت که تنها حاصل این انتخاب ،انزوای رهبری (پروژه تنهاسازی رهبر) و
تحمیل هزینههای سنگین به ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .گزیدهای از این بیانیه به شرح زیر
است:
» انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح باالی جمهوری اسالمی پدید
آمده بود به بیشترین حد رساند .چنین به نظر میرسد که جریان ویژهای آگاهانه این سیاست را در راستای
جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش میبرد .اختالفات شخصیتهای کلیدی حاکمیت در این انتخابات ،فرآیند
«همه با من»  -و نتیجه اجتناب ناپذیر آن ،یعنی جداسازی -را به آخرین مرحله خود رسانده است .نهضت آزادی
ایران ،فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به والیت مطلقه فقیه و رهبری ،این روند را ناسالم و به زیان آینده
جمهوری اسالمی و امنیت ملی می داند .نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را ،به ویژه در شرایطی که در برابر
تهدیدات خارجی قرار داریم ،نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنیت ملی میداند« .
آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه ی والیت مطلقه فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آنجا
که این نهاد ،جزیی از اصول قانون اساسی بوده است ،از سی و دو سال پیش تا کنون ،بارها اعالم داشتهایم که
حاکمیت قانون ،گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب میشود و از این رو ،به رغم اختالف
نظرهای بنیادین ،التزام خود را به کلیه اصول این قانون ابراز داشته ایم ،لیکن جریانی که البته به دروغ دم از ذوب
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شدگی در والیت میزند ،با بحرانسازی و تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکره اقتصاد و اجتماع
سیاسی ایران ،در عمل به کل نظام و حتی جایگاه والیت فقیه نیز آسیبهای فراوان و جدی رسانده است ،نمودار
عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف اینجایگاه و برقراری
حکومتی نظامی – ایدلوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسالم ،هیچ هدف و چشمانداز دیگری برای آن
نمی توان ترسیم کرد .اجرای بدون تنازل قانون اساسی ،خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر سو به
گسترش دامنه بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه ایران خواهد انجامید.
صدر نامه حاضر با کالمی از حضرت امیرالمونین (ع) آغاز شده که ترجمه آن چنین است« :به پرهیزگاران و
راست گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب نشدهای شادمانت ندارند .زیرا
تمجید آمیخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادار کند».
آیا تا کنون نیاندیشیدهای د که نتیجه عملکرد این کارگزاران و مشاوران متملق در طی سالیان دراز زعامت
حضرتعالی چه بوده است؟ آیا تا کنون اندیشیدهاید که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند» امام
خامنهای» چه می تواند باشد؟ آیا این دروغ بزرگی نیست که پایههای حکومت را سست میکند؟ و آیا ابزاری در
دست تمامیت خواهان نیست که با اتکای به آن ،منویات و منافع خویش را پیش ببرند؟ دادگاه انقالب ،سی و دو
سال پس از پیروزی انقالب و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران از چه پشتوانه حقوقی ،عقلی و اخالقی برخوردار
است و آیا زمان انحالل این نهاد قضایی ذاتاً موقت و اعالم دوران ثبات و تکیه بر قانون و اصول مسلم قضایی و در
یک کالم تحقق حقوق شهروندی فرا نرسیده است؟ و آیا اساساً عنوان» دادگاه انقالب « ،کذب محض و استفاده
ابزاری از اعتبار و نام انقالبی نیست که مهمترین آرمان هایش ،تحقق آزادی و کرامت انسان بود؟
تداخل عملکرد ماموران امنیتی در اداره زندان ها و مدیریت عملی محاکم انقالب در صدور و اجرای احکام سنگین
علیه فعاالن سیاسی و معترضان به عملکرد و شیوههای مدیریتی آقای احمدینژاد ،اصل تفکیک قوا و استقالل نهاد
قضایی را منتفی ساخته است .طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مسوولیت نهایی عملکرد قوه قضاییه بر
عهده جنابعالی قرار دارد .از این رو توصیه می شود که الاقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه خود ،نگذارید که
در دوران زمامداریتان ،چنین نقشی از شما بر جای بماند .بنابراین انتظار میرود که در اقدامی اساسی ضمن صدور
دس تور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحالل تشکیالت دادگاه انقالب ،امکان پاسخگویی و
استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی کفایت دولت و آقای احمدینژاد و همچنین،
زمینهای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعالم آشتی ملی را فراهم آورید.
حذف یارانه ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با
روش و تعجیلی که دولت دهم برگزید ،تیر خالصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت .هشدار میدهد که
اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و کو چک کردن سفره فقرا ،پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری
اسالمی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر ،هزینه های این اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمیپردازد
و هرگز تحول ناشی از این طرح ،مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود .پرسش اساسی آن است که
آقای احمدی نژاد ،همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه میکنند؟ بنا بر گزارش دیوان
محاسبات کشور ،دولت دهم  ۲۱۸از قانون بودجه تخلف و انحراف داشته است .حال در شرایطی که دولت خود را
به هیچکدام از ردیفهای قانون بودجه متعهد نمیداند ،افزایش  ۳۱درصدی بودجه سال  ۶۳۲۳چه معنایی
می تواند داشته باشد جز تسلط بالمنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فیاالرض بر این اقدام
میتوان نهاد؟
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رییس دولت دهم ابایی از ارایه آمار های دروغین و غیرواقعی ندارد و متاسفانه ،نه وی خود را ملزم به پاسخگویی
می داند و نه هیچ مقام مسوولی ،وی را به وظیفه قانونی خویش رهنمون میدارد .عدم ارایه رقم رشد اقتصادی و
ادعای دروغین ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جایی وقیحانه انجام میشود که حتی
صدای نمایندگان محافظهکار مجلس را نیز در میآورد .رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی که نفت بالغ بر صد
دالر به فروش میرسد و توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی و صنعتی و افزایش بیکاری در دو ساله اخیر و همچنین
عدم شفافیت موجودی صندوق ذخیرهی ارزی و دهها دلیل و نشانه دیگر ،دالیلی متقناند که حکایت از عدم
صالحیت مدیریتی و اخالقی دولت دهم و رییس آن در اداره امور دارد.
این روز ها خودشیفتگی ،کیش شخصیت و استبداد رای آقای احمدینژاد تا میزانی شدت گرفته که حتی در عزل و
نصب وزیران و همکاران خود ،توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترین گواه رفتاری است که ایشان در
همین اواخر نسبت ب ه وزرای امور خارجه و اطالعات نشان داد .البته پرسش بنیادین آن است که رییس دولت دهم
با اتکا بر حمایت چه بخش و یا افرادی تا بدین حد ،بی پروا عمل کرده و حتی در برابر دستورات مقام رهبری که
روزگاری خود را متصف به پیروی از او میدانست ،ایستادگی میکند؟ به راستی آقای احمدینژاد و همراهانشان از
کجا خط میگیرند؟
نتیجه عملکرد و شعارهای دولت دهم و شیوع خرافهگرایی و معرفی چهرهای از اسالم که مغایر عقل و در تضاد با
حقوق ملت ها است ،در عرصه داخلی ،افزون بر نارضایتی عمومی و نفی جمهوریت نظام ،به افزایش گرایشات
اسالمگریزا نه در جوانان منجر شده و زمینه نفی اسالمیت نظام را فراهم کرده است .در عرصه بینالمللی نیز
همان گونه که مشاهده شد ،پاسخ قاطع مردم و رهبران سیاسی مصر و تونس ،تاکید و اصرار بر این نکته بود که به
هیچ وجه خواست برپایی حکومتی مشابه با نظام جمهوری اسالمی ایران را ندارند .با تاسف باید اذعان داشت که
عملکرد نادرست مدیران حکومتی ایران نه تنها در سالیان اخیر به تقویت» موج بیداری اسالمی» که زمانی
الهامبخش نهضتهای رهایی بخش خاورمیانه بود ،نیانجامیده ،بلکه منجر به تشدید نگرانی عظیمی تحت عنوان»
جمهوری اسالمیهراسی» در منطقه و حتی در میان گروههای اسالمگرا شده است .یادآوری میکند که چندی
پیش نیز ،یکی از اعضای بلندپایه حماس صراحتاً اعالم داشت که الگوی حکومتی مورد نظر ایشان ،ترکیه است و
نه ایران.
ترسیم نمودار عملکرد و شعائر آقای احمدینژاد ،همراهان و حامیانشان در عرصههای داخلی و بینالمللی و
همچنین میزان و حجم ثروت های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بیرویه در سالهای اخیر که
فارغ از نظارت و در غیاب نهادهایی مانند سازمان برنامه ریزی و مدیریت ،مستقیماً به جیب ایشان وارد شده است،
حکایت از آن دارد که مشارالیه فراتر از اهدافی نظیر راهاندازی تاسیسات انرژی هستهای صلحآمیز و تامین برق
برای مردم و بلکه در راستای تاسیس یک جریان تروریستی بینالمللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به
سرعت در حرکت بوده و چنانچه جلوی این قطار بیترمز به موقع گرفته نشود ،بیم آن میرود که چه بسا در
آیندهای نه چندان دور ،مردم جهان به تکرار تهدیدات و فجایعی همتراز با جنگهای جهانی گواهی دهند.
تاکیدات بیسابقه و تبلیغات گسترده مبنی بر ظهور قریب الوقوع امام زمان (عج) و حتی انتساب عملکرد و
تصمیمسازیهای غیرعقالنی و فاقد مبانی کارشناسی دولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعای واهی
مدیریت جهان ،تکیه بر نوعی ناسیونالیسم نوظهور که چفیه بر گردن تندیس کوروش انداخته و مکتب ایرانی را
ترویج می کند ،تعامالت آشکار و نهان با مقامات آمریکایی و اسراییلی و بهکارگیری افرادی با سوابق ناشناخته مانند
آقایان حمید موالنا ،محصولی ،مشایی ،سعیدلو ،هاشمی ثمره و ده ها موضوع دیگر ،همه و همه از دالیل و
نشانههایی محسوب میشوند که نگرانی فوق را واقعبینانهتر مینمایند.
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آیا جنابعالی استحضار دارید که آقای رحیم مشایی در سخنرانی اخیر در جمع محفلی یاران گرمابه و گلستان
خویش به صراحت ابراز میدارد که« :تفاوت مدیریت امام زمان و مدیریت به اصطالح نایب امام زمان را در
شعارهای مردمی که در اعتراضات دیروز ( ۹۱بهمن) شرکت کردند میتوان دید .استراتژی ما بعد از انتخابات ۲۲
علیرغم اینکه تمام شعارها علیه دولت و احمدینژاد بود به این صورت تدوین شد که تالش کنیم مردم را متوجه
مشکل اصلی کشور نماییم و در این راستا از بار فشاری که بر دولت و احمدینژاد بود بکاهیم .به لطف خدا و
مدیریت امام زمان بر خالف تظاهرات اعتراضی قبل ،این بار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و هیچ کس علیه
دولت و رییس جمهوری شعار نداد».
در ابتدا به اصالت این سخنان تردید داشتم ،لیکن قضایایی که اخیراً در مساله عزل وزیر اطالعات رخ داد ،نشان داد
که اساسی ترین پیامد این اقدام زیرکانه رییس دولت دهم ،مسوولیتگریزی و انتساب عملکرد ضد مردمی این
وزارتخانه به عهده مقام رهبری و اقناع و جهتدهی افکار عمومی در راستای مواردی است که پیشتر ،آقای مشایی
به آنها اشاره کرده بود.
به خاک و خون کشیدن مردم و کشتن فرزندان و عزیزان این مملکت و آنگاه شانه خالی کردن از زیر بار
مسوولیت و متوجه ساختن تمام تقصیرات به عهده رهبری و مدیریت کل سی سال گذشته از جمله پیامدهای
حکومت آقای احمدینژاد بوده است .ملکوک نمودن اصالت و آرمانهای انقالب اسالمی  ۶۳۱۱که روزگاری امید
مستضعفان جهان و الهامبخش نهضتهای آزادی بخش ،از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و آمریکای التین محسوب
میشد و تبدیل این ارزشها به احساس ناامنی جهانی و منطقهای و از سوی دیگر رواج خرافهگرایی و انجام
اقدامات و تبلیغاتی که به گسترش امواج اسالمگریزی انجامیده است و همچنین ،ارزیابی پیامدهای ناشی از
تحریک مقامات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ،همزمان با افزایش تنشهای بیسابقه در ماههای اخیر در
استان خوزستان ،از جمله دغدغههایی بودهاند که نویسنده را به رغم کهولت سن و بیماریهای متعدد جسمانی
ناگزیر ساخت تا نگرانی خویش را از وضعیت ناگوار کنونی و خطری که تمامیت ارضی ،یکپارچگی ملت ایران و
اعتبار باورهای اسالمی ایرانیان را تهدید میکند ،عیان سازد .به جد باور دارم که از حمله مغول به این سو ،چنین
تهدیدی که توامان به سوی اسالم و ایران صورت گرفته باشد ،بیسابقه بوده و بیتردید ،این سنخ مخاطرات ،تنها
در راستای خواست و سیاستهای محافل صهیونیستی و منافع افراطیهای آژانس یهود قابل توجیه است.
مقام محترم رهبری!
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در دوران مبارزه بار ها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در
مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزهای برای کسب مال و جاه باید وجود میداشت ،گواهی و
تایید میفرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی ،درخواستی نداشتهام اما اینک و در زمانهای که تنها،
لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می شود ،شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و
جان اعضای خانواده و خانواده بزرگترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادیخواهان دربند اعالم میکنم.
شا یسته است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن
صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه
االسالم و المسلمین مهدی کروبی و اعالم آشتی ملی ،زمینه بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید .باشد که
مجلس و قوه ی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی ،از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخالقی رییس دولت دهم
برخوردار شوند .امید دارد که رد وصیت نکرده و به این آخرین خواسته فردی که شاید روزگاری حقی بر گردن
آقای سید علی خامنهای و نه رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران داشته است ،بیاعتنا نباشید.
ستم کاری و ظلم بر مردم ،واقعه تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره
آزمود .سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده ،حکایت از پریشیدگی بیمانندی دارد که
هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمی توان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت
جدید نقش آفریدهایم ،عبرتآموز است.
تلخی سخنم را با حالوت بیان سعدی علیهالرحمه خاتمه داده و گزیدهای از حکایات گلستان را به عنوان تکمله،
خدمتتان عرض میکنم:
« یکی را از ملوک عجم ،حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده ،تا
جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش ،راه غربت گرفتند .چون رعیت کم شد ،ارتفاع
والیت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
نکند جورپیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند
والسالم علی من اتبع الهدی
احمد صدر حاج سید جوادی
عضو شورای انقالب
 / ۹۲اردیبهشت ۶۳۲۳ /
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نامه احمد صدر حاج سید جوادی به رئیس قوه قضاییه

بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آیت اهلل آقای الریجانی
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحییات معروض میدارد:
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که قسمت عمده آن ،یادگار خون شهدای راه آزادی و استقالل کشور و میثاق
مشترک ملت ایران و حاکمیت برخاسته از انقالبی اصیل و مردمی است ،احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و
آزادیهای مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را از جمله وظایف دستگاه تحت امر جنابعالی قرار
داده است .بدیهی است که وظایف و مسوولیتهای رییس این نهاد که در کسوت مجتهد جامعالشرایط باید
برخوردار از صفات تقوا ،عدالت و بیطرفی باشد ،آنچنان سنگین است که هیچ انگیزه مادی و دنیوی پذیرش
چنین باری را توجیه نمیکند و اولین اقدام در گسترش عدل و آزادی برای مردم ایران ،انحالل دادگاههای
اختصاصی و تقویت دادگاههای عمومی و جزایی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بیطرف برای حذف بقایای
مانده از رژیم دیکتاتوری (ستمشاهی) بوده است و باید توجه داشت که اگر تشکیل دادگاههای انقالب در بدایت امر
(انقالب) ضرورت داشت بعد از یک سال آرامش کشور و ختام انقالب دیگر ضرورتی به وجود آنها دیده نمیشد.
اصلیترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت که این روزها حتی امکان برگزاری مراسم یکصد و چهارمین
سالروز پیروزی آن برای جمع کثیری از فعاالن مدنی و سیاسی کشور وجود ندارد ،ایجاد عدالتخانه بود .ملت
ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی ،دمکراسی و عدالت
را در کشور فراهم نماید؛ متاسفانه این خواسته ،هرگز فراهم نگردید .در جریان شکلگیری و گسترش انقالب
اسالمی  ۶۳۱۱نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته ،عدم استقالل مدیریت کالن دستگاه قضایی از جمله
دالیلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد.
امروزه نیز متاسفانه افزون بر مشکالت و نارساییهای عمومی ،نارواییها و تجاوز صریح و آشکار از عدالت و
بیطرفی در کلیت دستگاه دادگستری به چشم میخورد .نظیر تطویل دادرسیها ،رفتار غیر انسانی با متهمان
جرایم عمومی در بازداشتگاههای نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیضآمیز پیرامون حقوق زنان و
بعضی از اقلیتها که در تعارض آشکار با قاعده (کالمی و فقهی) لطف و احسان الهی و برخی آیات قرآن مجید
است .در وقایع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ،مظالمی از سوی دستگاه قضایی روا شده و
احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد.
وضعیت تاسفبار قوه قاضییه تا بدانجاست که به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان که امروز در سراسر جهان به
نمایش گذاشته شده است ،صدها نیروی لباس شخصی و بعضاً نیروی انتظامی که در خیابانها به هزاران نفر
مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش «رای من کجاست؟» حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم
آنها را به خاک و خون کشانده و شهید کردهاند را کسی مورد پیگرد قضایی قرار نداده و در عوض ،روزنامهنگاران و
فعاالن سیاسی ،دانشجویی ،کارگری ،حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را
در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف ،به حبسها و محرومیتهای طویلالمدت
محکوم میسازند.
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برای نمونه خالصه یک دادنامه را عرض میکنم .اوال در ابتدای دادنامه نوشته است:
شاکی پرونده :گزارش ضابطین قضایی .که در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطین قوه
قضاییه ،وظیفه شکایت در پروندهها منظور نشده تا چه رسد به گزارش ضابطین که چند برگ بیجان شاکی
شدهاند .ثانیاً نوشته شده متهم] که استاد دانشگاه و متخصص فن بوده [مخفیکاری میکند .یعنی تفتیش عقیده
او را انجام میداده .بعد هم حداکثر مجازات در ماده مورد استناد شاکی پرونده را که شش سال حبس و  ۱۳ضربه
شالق است مورد حکم قرار داده است که در کمال بیگناهی متهم ،رییس دادگاه انقالب هم شاکی ،هم بازجو و
هم قاضی عادل و بیطرف!! پرونده بوده است.
ریاست محترم قوه قضاییه!
در شرایطی که وفق ماده  ۱۹مکرر قانون مجازات اسالمی بیشترین میزان محرومیتهای اجتماعی آنهم در
خصوص جنایتکارانی که به قطع عضو محکوماند پنج سال بیشتر نیست ،قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر
اساس کدام مجوز قانونی روزنامهنگارانی مانند سرکار خانم ژیال بنی یعقوب و یا آقای دکتر احمد زیدآبادی را به
سی سال و یا محرومیت مادام العمر از فعالیت مطبوعاتی محکوم میکنند؟
پاسخ به این پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چیست؟ امروزه کسانی بیش از یک سال است که با
قرار بازداشت موقت در زندانهای ایران به سر میبرند .آیا این مصداق بارز تحمیل مجازات بدون حکم قضایی و آیا
به معنای نقض غرض و غیرموقت بودن این احکام نیست؟ ماده  ۳۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور کیفری شرایطی را برای جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است که هیچ یک در خصوص
متهمان وقایع اخیر صدق نمیکند و جالب است که بدانید برخی قضاتی که معلوم نیست بر اساس کدام فضیلت،
شایستگی رسیدگی به پروندههای معترضان را دریافتهاند و از جمله رییس یکی از شعب دادگاه انقالب ابایی
نداشته که در حضور متهمانی که در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت برای رسیدگی مجدد پروندههایشان
بدانجا ارجاع شده است بگوید که« :شما مشمول هیچ یک از شرایط ماده  ۳۹نیستید و چون بازپرس شما
درخواست تمدید و یا تایید قرار بازداشت را دارد من هم آن را تایید میکنم ».در واقع ایشان در مقام تایید نظر و
نه تجدید نظر قرار داشتهاند.
بند د از ماده  ۳۱قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ،سابقه اظهار نظر ماهوی در
امری را از موجبات عدم صالحیت قاضی برشمرده است و حال آنکه قضات انحصاری رسیدگی کننده به این
پروندهها بارها و بارها چه در جریان دادرسیها و چه پیش از آن اظهاراتی را بیان میکنند که حکایت از فقدان
بیطرفی ایشان دارد .استنادات مکرر قضات یاد شده به نامه منسوب به رهبر فقید انقالب در خصوص نهضت
آزادی ایران در جلسات دادرسی و استفاده از این نامه برای بازداشت و یا صدور احکام محکومیت اعضا و منسوبان
خانوادگی این حزب ،افزون بر آنکه اعتراضاتی بر آن نامه وارد است ،نشان از عدم بیطرفی دادرس دارد .امروزه سه
تن از اعضای شریف نهضت آزادی ایران آقایان مهندس فرید طاهری ،مهندس عماد بهاور و امیرحسین کاظمی
ماههاست که به اتهام عضویت در این حزب و به استناد نامه یاد شده در زندان اوین و در شرایط دشوار به سر
میبرند و حتی بنا به گزارش خانوادهها از امکانات درمانی نیز محروم هستند.
ریاست محترم قوه قضاییه
ماده  ۶۹۶قانون یاد شده صراحت دارد که جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید .آیا برای
جنابعالی ریاست این دستگاه ،این امکان وجود دارد که از بازپرس دادگاه انقالب سوال فرمایید که بر اساس کدام
علت فوری ،جلب آقای دکتر یزدی در ساعت سه نیمه شب هفتم دی ماه  ۶۳۲۲صورت گرفته است؟ و اصوال قرار
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بازداشت ایشان چه مبنای حقوقی داشته است؟ آیا بیم فرار و یا امحای اسناد و مدارکی که تماماً بر روی سایتها
منتشر شده است ،امکانپذیر بود که نیاز مبرم به بازداشت ایشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟
ماده  ۳۱قانون یاد شده صراحت دارد که قرارهای بازداشت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دالیل آن و
حق اعتراض متهم در آن قید شود و ذیل همین ماده ،اعتبار زمانی این قرار را یک ماه قید کرده و به موجب آن در
هر بار تمدید قرار بازداشت ،حق اعتراض و رسیدگی مجدد برای متهم وجود دارد؛ بسیار به جاست که رییس
محترم قوه قضاییه از تعدادی از این قرارها شخصاً بازدید کرده و ببینند که آیا در متن قرارهای بازداشت به جز
عبارت کلی «اقدام علیه امنیت ملی» و یا نظایر این جمله ،متن و استدالل و یا توجیه دیگری به چشم میخورد یا
خیر و نکته دیگر آن قضات و بازپرسهای دادگاه انقالب بر اساس کدام مجوز قانونی ،قرارهای بازداشت دو ماهه
صادر میکنند و در موارد بعدی نیز نه تمدید قرار به متهم ابالغ میشود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار
است؟
حضرت آیت اهلل الریجانی
مجموع نارساییهای دستگاه تحت امر شما در حدی نیست که در این مجال بگنجد .در حال حاضر صرفاً از باب
امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بیش از هفتاد سال در کسوت قضاء ،وزارت دادگستری و وکیل
دعاوی و همچنین فردی آشنا با فقه ،کالم و فرهنگ اسالمی و آشنا با زیر و بم قوه قضاییه ،به جنابعالی مشفقانه
توصیه میکنم که در نظر داشته باشید که اختیارات گسترده این مقام که حتی رسیدگی به جرایم رییس
جمهوری و طرح عدم کفایت این مقام را نیز وفق بند  ۶۳اصل  ۶۶۳و اصل  ۶۳۳قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران شامل میشود ،ایجاب میکند که در مسیر مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ایران در ضرورت انحالل
دادگاههای انقالب (چون سی سال است انقالب تمام شده) و تقویت بیش از پیش دادگستری و آزادی کلیه
زندانیان سیاسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده و نام درخشانی از خود در تاریخ اجتماعی ایران به یادگار
بگذارید و حداقل عدم صالحیت دادگاههای انقالب در رسیدگی به اتهامات معترضان به نتایج اعالم شده انتخابات
گذشته را اعالم فرمایید و یادآوری میکند که بهکارگیری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطالعات مانند آقای
محسنی اژهای عالوه بر آنکه رویهای نامناسب است ،شایبه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و عدم استقالل
دستگاه قضایی را شدت میبخشد و انحالل معاونت امنیتی دادسرای دادگاه انقالب از طرف جنابعالی در همین
راستا بوده است.
در خاتمه یادآوری میکند که حاکمیت قانون و استقالل قوهقضاییه مهمترین و اصلیترین خواست ملت ایران در
یک صد سال اخیر بوده است و ضامن و مسوول تحقق این خواست ،خود قوه قضاییه و مسوالن و مقامات قضایی
هستند و چنانچه اقدامات و عملکرد مسووالن این نهاد و قضات دستگاه ،وجدان جامعه را اقناع نکنند ،دیگر
نمیتوان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت و فراگیر شدن قانونگریزی ،صدمات و لطمات جدی به پیکره نظام
جمهوری اسالمی ایران وارد خواهد کرد .جنابعالی به این واقعیت توجه داشته باشید که چنانچه آحاد ملت ایران
نتوانند از طریق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مدیریت کشور ابراز دارند ،هرگز بدان معنا نیست که
خواستها و مطالبات خویش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ایشان نباشد .بنابراین از طرف عده
متنابهی از مردم مظلوم و دیکتاتورزده ایران و همچنین از طرف فعاالن سیاسی و اجتماعی ناراضی از وضع سیاسی
و اجتماعی فعلی جامعه ایران از محضر مبارک تقاضا نه بلکه استدعا دارد که ضمن نظارتی جدیتر بر دستگاه
تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههای معترضان به انتخابات سال گذشته و باالخص آزادی کلیه زندانیان سیاسی
که آرمانی جز آزادی ،مردمساالری و حاکمیت عدالت و قانون و استقالل و پیشرفت مملکت و آسایش جامعه ندارند
را فراهم آورید و با توکل بر تاییدات خداوندی و پشتیبانی ملت شریف ایران از رسیدگی به جرایم کسانی که کشور
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را در وضعیت بحران شدید امنیتی ،اقتصادی و سیاسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آالف و اولوف رسیدهاند
تعلل و کوتاهی نفرمایید که باالخص امروزه قانونگریزیهای مجموعههای دولتی و ریخت و پاشها و مفاسد مالی
تا سازماندهی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بیگناه به حدی قابل تامل
است که بیتوجهی بر این جنایات ،عالوه بر آسیب بر ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران ،میتواند کیان مملکت و
امنیت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جایگاه بینالمللی کشور را نیز به مخاطره جدی افکند.
بیش از این مزاحمتی ندارم و توفیق جنابعالی را در انجام خدمات برای مصالح مملکتی از خداوند قادر و آگاه به
همه امور مسئلت دارم.

احمد صدر حاج سید جوادی
عضو سابق شورای انقالب و وزیر سابق دادگستری

یادنامه استاد سیداحمد صدرحاج سیدجوادی

186

نامه دکترصدرحاج سیدجوادی به مراجع

«بسم رب الشهداء و الصدیقین»
«و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»
(آل عمران ،آیه )۶۱۲

ملت شریف ایران؛
مراجع عظام و روحانیت محترم شیعه؛
مراجع معظم که اخیراً به درستی در برابر کشتار شیعیان بحرین زبان به اعتراض گشودند ،چگونه و با چه توجیه
عقلی و یا حجت شرعی در برابر فوج مصیبتها و مظالمی که در طی این دوسال بر ملت ایران و به ویژه در فاجعه
شهادت هاله سحابی و هدی صابر از ناحیه حکومت و کسانی روا شده است که ابعاد عملکرد ایشان از باب انحرافات
دینی و اخالقی و همچنین مغایرت با منافع ملی و باورهای اصیل اسالمی بر کسی پوشیده نیست ،سکوت پیشه
ساختهاند؟
به جهت کهولت و بیماریهای شدید جسمانی ،مدتهاست قصد آن دارم تا باقی عمر را به خلوت و نیایش با
معبود سپری سازم .لیکن امواج مصیبتها و بالیا و فقدان مهندس عزت اهلل سحابی ،مردی از تبار بزرگان اخالق و
سیاست و دوستی صمیمی که عمری با دغدغه ایران و اسالم زیست و در راه خدمت به ملت از پذیرش هیچ
فداکاری و رنجی دریغ نکرد ،اما حتی از برگزاری مجلس قرائت قرآن و فاتحهخوانی برای او ممانعت به عمل آمد و
همچنین شهادت دختر بیگناه و حقجوی ایشان – سرکار خانم هاله سحابی که به نحوی مرموز و مظلومانه در
مراسم نشییع پدر ،جان باخت و سرآخر ،شهادت اندیشمند قرآنپژوه ،آرمانخواه نیکاندیش ،مجاهد راه آزادی و
انسان وارسته – شهید هدی صابر – اختیار از کفم گرفت و نگذاشت تا وفای به عهد سکوت نگه دارم.
مراجع ،روحانیون و فضال و علمای حوزههای فقهی سراسر جهان تشیع ،سکوت و انفعال خود را در قبال چنین
فجایعی چگونه میتوانند با کالم صریح امیرمومنان (ع) مطابقت دهند که حتی سرقت خلخال از پای زنی یهودی
را بر نمیتابید و وقوع این حادثه را مایه شرم و مرگ مسلمانان میدانست (نهجالبالغه -خطبه )۹۱؟ نه از باب آنکه
قربانی ،زنی یهودی بوده است ،بلکه از آن جهت که پایینترین وجه امنیت که بعد اقتصادی است در جامعه متزلزل
شده است و حال آنکه اینک ،کرامت انسانی و جان و حیثیت افراد اعم از مسلمان و غیر آن به سادگی به بازی
گرفته میشود.
جا دارد که مراجع عظام و روحانیت پا به میدان نهند و در اقدامی یکپارچه ،خواستار رعایت حقوق انسانی ،تامین
خواستههای تاریخی و جان مردم سرزمین خود و آزادی افرادی شوند که این روها به جرم نیکاندیشی ،دلسوزی
برای وطن و اعتراض به دولتی خودکامه و قانونگریز محبوساند و ظاهراً نه تنها مقامات قضایی و امور زندانها
دغدغهای برای محافظت از جان ایشان را ندارند که دستهایی پنهان و مرموز در صدد حذف فیزیکی و از میان
بردن آنان هستند ،در غیر این صورت ،از بابت سکوت خود ،هیچ پاسخی در برابر خدا و ملت نخواهند داشت و
تاوانی سخت بر عهده روحانیتی خواهد بود که هرزمان در طول تاریخ این سرزمین ،فریاد مظلومیتی کشیده است،
مردم به ندایش پاسخ دادهاند.
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درحکومتی که مدعی اسالمیت است و رییس قوه قضاییه ،وزیر اطالعات و بسیاری از مقامات آن به شرط اجتهاد
جامعالشرایط ،پذیرای این سمتها شدهاند و حفظ عدالت و ملکهی اخالق ،نخستین پایه ثبوت و استمرار فقاهت
محسوب میشود ،آیا وقوع چنین حوادثی مصداق بارز وهن به اسالم و مرجعیت قلمداد نمیشود؟
مسوولیت کیفری و شرعی شهادت مظلومانه این دو یار عزیز و تمامی کسانی که در این دوسال به شهادت
رسیدند ،نه تنها بر عهده قوه قضاییه و مقامات سازمان زندانها که بر عهده کل حاکمیت جمهوری اسالمی ایران
خواهد بود .از این رو ،سببسازان این حوادث مهیب را به هراس از خشم و عدالت ملتی فرا میخوانم که بیش از
صد سال برای کرامت انسانی ،آزادی و عدالت ،رنجها تحمل کرده و با خون عزیزترین فرزندانش هزینه داده است.
این پدر پیر که بیش از هفتاد و اندی سال تجربه حضور در صحنههای سیاست و اجتماع را اندوخته دارد و در
حالی که خود را به لقای محبوب نزدیک میبیند ،با تنی رنجور اما قلبی سرشار امیدواری ،به مردم شریف و جوانان
عزیز نوید میدهد که اگرچه رنج ومشقتهایی که این روزها بر ملت ایران و پویندگان راه آزادی و حاکمیت ملت و
حکومت قانون روا میشود ،در نوع خود کم سابقه و حتی بیسابقه است ،لیکن حکایت از ضعف وناتوانی حاکمیتی
دارد که تنها تظاهر به تسلط کامل بر امور دارد .خون هاله و هدی ،واپسین حجتهاست بر ستمگران و
تمامیتخواهان .خون شهید به ستارههای شب ماننده است ،راهنمای خروج از ظلمات و آیات برآمدن بامداد آزادی
است .در سوگ این عزیزان ،خون دل و اشک دیده نهان خواهیم داشت و اندوه بیکرانمان را تقیه میکنیم ،تا
اندوهسازان که میراثدار شیوه حکومت فرعونیانند ،به باطل ،نپندارند که غم سنگین ،ذرهای از امید و باور ما به
برآمدن صبحی نزدیک کاسته است و این ستم و رنج ،مصداق «کربالعظیمی» است که به زودی و در پرتو
خواستی فراگیر به شادی و لبخند
بدل خواهدشد.

در خاتمه ،درگذشت مهندس
عزتاهلل سحابی و شهادت سرکار
خانم هاله سحابی و زندهیاد شهید
هدی صابر را به عموم ملت ایران،
شورای فعاالن ملیمذهبی ،نهضت
آزادی ایران ،زندانیان سیاسی و
عقیدتی سراسر کشور و هماندیشان
همبند ایشان در زندان اوین و به
ویژه به خانوادههای معزز و سوگوار
سحابی و صابر تسلیت عرض کرده
و از خداوند منان ،ضمن طلب آمرزش و آرامش برای این عزیزان و صبری عظیمتر از ظلم ظالمان برای ملت ایران،
سزای مباشران و مسببان این حوادث تلخ را خواستارم.
احمد صدر حاج سید جوادی
 ۹۱خرداد ۶۳۲۳
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نامه صدرحاج سید جوادی به نهادهای بین المللی

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم ،بندیکت شانزدهم
رییس محترم اتحادیه اروپا
با سالم و احترام؛
علت آنکه اینجانب خود را محق دانستم تا مراتبی را خدمت آن بزرگواران متذکر شوم ،سابقه حدود هفتاد سالهای
است که به عنوان دادستان ،قاضی دادگستری ،وکیل دعاوی ،وزیر دادگستری ،عضویت در شورای انقالب و
همچنین عضو موسس و فعال در جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پیش از انقالب اسالمی  ۶۲۱۲و پس
از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشتهام .الزم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو
وابسته به اتحادیه بینالمللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب میشود .در آن روزگار نیز
نویسنده این متن به اتفاق جمعی از دوستان در چند نوبت ،از طریق نماینده این جمعیت در آمریکا – آقای دکتر
ابراهیم یزدی  -گزارشات مفصلی از نقض حقوق بشر در ایران و فشارهای مادی و روانی بر ملت که از ناحیه دولت
وقت تحمیل میشد به سازمانها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری ارسال میداشت که در مواردی نیز پیگیری
مقامات ،شخصیتها و نهادهای بینالمللی از شدت فشارها کاسته و به بهبود شرایط زندانی کمک میکرد .از جمله
اقدامات صورت گرفته ،ارسال شکواییه زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان بود که به طور ویژه میتوان به شکواییه
آیت اهلل سید علی خامنهای رهبر کنونی نظام جمهوری اسالمی ایران از تبعیدگاه ایرانشهر اشاره داشت.
اگرچه سازمانهای تحت امر آن مقامات محترم متشکل از نمایندگان دولتهاست اما بر هیچ کس پوشیده نیست
که فلسفه وشان اصلی ایجاد نهادهای حقوقی بینالمللی ،طرح مطالبات ملتها و تاثیرگذاری بر اقدامات یک سویه
دولتها بوده و در همین راستا ،ارتقای فرآیند دمکراسی و حقوق بشر در اولویت دستور بحثهای همیشگی قرار
داشته است .بر همین اساس و دالیل بوده است که اعالمیهی جهانی حقوق بشر از جمله نخستین اسناد بینالمللی
است که در نخستین فرصت پیش آمده پس از جنگ جهانی دوم و سقوط دیکتاتوری فاشیستی و نظامی هیتلر،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود .نیاز به فضایی که فریاد ملتهای ستمدیده و گرفتار به
بندهای استبداد در آنجا شنیده شود و محدود ساختن حق حاکمیت دولتها به قواعد حقوقی یکسان که پایههای
اخالق عمومی جهان محسوب میشود ،تنها دلیلی بود که مردم جهان را به اندیشه تاسیس نهادهای فراملی
وادشت .امکان طرح دادخواهی از اقدامات دولتهایی که حقوق طبیعی ملتها را نادیده میگیرند نیز از جمله
اصول مسلمی است که در اعالمیه جهانی حقوق بشر وجود داشته و کسی نمیتواند آن را انکار کند.

دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزه صلح نوبل ،خطاب به اعضای
سازمان ملل که به بهانه حق حاکمیت ملی ،منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا میگذارند ،از
ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بینالمللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و
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بازخواست از دولتهای ناقض حقوق بشر سخن گفت .این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد و نیز دادگاه بینالمللی کیفری شد.
تجربه سدهی اخیر و ظهور دیوانهها و دیکتاتورهایی که امنیت جهان را به مخاطره افکندند :هیتلر ،موسولینی،
صدام حسین ،فرانکو ،پینوشه ،بنالدن و بسیاری دیگر مانند ایشان ،گواه این حقیقت است که فقدان دمکراسی و
نقض اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مقدمهای الزم و حتمی برای وقوع فجایع انسانی در سطحی فراتر
از یک کشور و سرزمین خواهد بود و از همین رو شکی نیست که بیتوجهی به وقایعی از این دست ،میتواند
امنیت جهانی را تهدید کند.
وقایعی که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد از جمله حوادثی بود که متاسفانه با اقدام
شایسته جهانی روبرو نشد و بیم آن میرود که بار دیگر هزینههای مادی و معنوی سنگینی به مردم جهان تحمیل
شود که در صورت ابراز واکنشهای بهموقع ،قابل احتراز میبود .تقلب گسترده در آرای مردم و روی کار آوردن
شخصی که به هیچوجه مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار نداشت ،فردی که نه تنها در عرصه سیاستورزی منافع
ملت ایران را در نظر ندارد که در حوزه کالم نیز هرگز درشان مقام رسمی خود رفتار نکرده و با به کارگرفتن
ادبیاتی که همواره از آن بوی تهدید و خودکامگی به گوش میرسد و با طرح مباحث بیفایده و فاقد مبانی تاریخی
و حتی دینی مانند انکار کلی هولوکاست و یا مدیریت جهانی ،صرفاً در پی طرح نام و چهرهی خود در افکار عمومی
جهان میباشد ،موضوعاتی که افزون بر نادرست بودن ،عزت وشان ملتی با تاریخ هفتهزار ساله را نادیده میگیرد.
پرسش بنیادین آن است که انگیزهی رییس دولت دهم در ایران از طرح چنین مسایلی چه میتواند باشد؟
پاسخ آن است که اعتراضاتی که از ابتدا نسبت به تصمیمسازیهای سیاسی و اقتصادی دولت نهم و سپس دهم از
سوی فعاالن سیاسی ،مطبوعاتی ،دانشجویی ،حقوق بشر ،کارگری و همچنین جنبش زنان ایران مطرح میشد و در
نتیجه اعتراض فراگیر ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ایران و روی کار آمدن دولت کودتا به اوج
خود رسید ،به گونهای بود که جهان را به اندیشه و اعتراض واداشت و وجههای نو از خواستههای مترقی ملت ایران
را به نمایش گذاشت .از همین رو آقای احمدینژاد ،حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاکمیت خود ،بر آن
شدند که تا حد ممکن ،با فروکاستن از موقعیت نوین پیش آمده برای ملت ،جنبش ملی سبز ایران را از تعامالت
بینالمللی و همراهی سایر ملتها دور کنند و از همین رو بر طبل مسایلی کوفتند که وجهه ایرانیان معترض و
حتی تمامی ملت ایران را مخدوش سازند .متاسفانه در این راستا همسویی عجیبی میان مواضع و منافع دولت
ایران با منافع سایر دولتهای ناقض حقوق بشر و حتی جنایتکار علیه بشریت مانند صهیونیستها به چشم
میخورد و به همین دلیل ،هر دو طرف مانند تیغههای قیچی که اگرچه در ظاهر به نظر میرسد در خالف یکدیگر
قرار دارند اما در عمل منافع مشترکی را دنبال کردند.
از یک سو اصرار مقامات حاکم بر اجرای حکم سنگسار زنی که ابعاد پرونده قضاییاش در ابهام کامل قرار دارد با
نفوذ فوق تصوری که امروزه قوه مجریه در دادگاههای دادگستری ایران به دست آورده و از اصول تفکیک قوا و
استقالل نهادهای قضایی در ایران ،افسانهای بیش بر جای نگذاشته و از سوی دیگر ،تبلیغات گسترده سازمانهای
بینالمللی و شخصیتهای معتبر جهانی بر سر این امر ،در حالی که روزانه دهها مورد مشابه آن در ایران وجود
دارد ،هیچ حاصلی جز انحراف افکار عمومی جهان از مطالبات اصلی ملت ایران و تنزل جایگاه وشان ایرانیان ندارد
و حال آنکه فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی هرگز تناسبی با چنین اعمال موحشی نداشته و ندارد.
در اینجا ،روی سخنم با جناب پاپ ،رهبر کلیسای کاتولیک جهان است ،با کمال ادب به آن مقام روحانی عرض
میکنم که حکم سنگسار نه در قرآن مجید وجود دارد و نه سابقهای در سنت و روشهای اعالم شده از سوی
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پیامبر اسالم (ص) داشته و بلکه حتی شرایط سختی
که به عنوان ادله اثباتی گناه کبیره زنا یاد شده است،
حکایت از عدم تمایل بزرگان دین اسالم به اثبات و
طرح عمومی چنین عمل شنیعی دارد .حال این سوال
مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و
پیامبری هستید که بشارت رحمت ،مهر و صلح
محسوب میشود از چه رو نسبت به فجایع انسانی
بیمانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد،
سکوت پیشه کردهاید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از
رسیدن آذوقه و کمکهای دارویی به غزه و جان دادن
تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و
حبس دهها ایرانی به جرم اعتراض به سیاستهای
دولت آقای احمدینژاد و درخواست انتخابات آزاد ،سالم
و عادالنه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح
(ع) تطابق دارد؟
مقامات محترم که مورد خطاب این نامه قرار گرفتهاید!
علت آنکه شما عالیجنابان را مورد خطاب قرار دادم ،از
باب مواضع انسانی و مشفقانهای بود که در خصوص حکم سنگسار خانم سکینه آشتیانی ابراز داشته و البته
موجبات تقدیر و سپاسگذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید ،اما باید خدمتتان عرض کنم که طی
یک سال و نیم گذشته ،افراد زیادی در نتیجه سرکوب دولت و در فضای امنیتی پس از انتخابات گذشته احکام
کیفری سنگینی دریافت داشتهاند .تحمیل اتهام محاربه و صدور چندین مورد حکم اعدام در خصوص کسانی که از
حقوق دفاعی ضروری حتی بر اساس قوانین اساسی و عادی جمهوری اسالمی ایران محروم بودهاند ،نیاز به فضای
همدردی گستردهتر از سوی جهانیان و اقدامات موثرتری را از سوی دولتها ضروری میسازد .تا کنون بارها و بارها
مقامات محترم مورد خطاب این نامه در مواردی مانند اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل عمد شدهاند و یا
سایر مرتکبان جرایم عمومی که احکام سنگینی دریافت داشتهاند ،بیانیههای رسمی اعتراضی صادر کرده و یا به
اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی به دولت ایران متوسل شدهاند اما متاسفانه در خصوص متهمان سیاسی به ویژه
یک سال اخیر چنین امری به چشم نمیخورد .شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بینالمللی کیفری
( ، )I. C. Cامروزه مسوولیت غبرقابل انکاری در بهبود شرایط و پیگرد کیفری عامالن و آمران فجایع پیش
آمدهی پس از انتخابات ایران دارند.
امروزه صدها نفر از مردم این کشور با احکام سنگین کیفری روبرو بوده و از محدویتهای فراوان در رنج و تعب
هستند .از آنجا که باوری به ماندگاری دولت آقای احمدینژاد وجود ندارد ،امید است که این احکام توسط
اعتراضات فراگیر داخلی ملت ایران سرانجامی دیگر یابند ،اما در خصوص محکومان به اعدام و یا برخی زندانیان
سیاسی که سالمت جسمانی ایشان در معرض تهدید جدی قرار دارد ،وضع به گونهای دیگر است و به جهت
غیرقابل جبران بودن و برگشتناپذیری پیامدهای اجرای چنین احکامی ،اقدامات فوری و موثرتر ،بیش از پیش
ضروری و ایجاب مینماید
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آقای عبدالرضا قنبری فاقد هرگونه عضویت در احزاب سیاسی بوده لیکن ،از جمله افرادی است که حکم اعدام
دریافت داشته و این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است و بنا بر اطالعاتی که به اینجانب رسیده
است ،ایشان هرگز حتی بر اساس قوانین جاری ایران نمیبایست چنین حکمی دریافت میکرد .این فرد دبیر نمونه
وزارت آموزش و پرورش ایران است و جز خبررسانی محدود در حد چند دقیقه از تظاهرات روز عاشورا هیچ جرم
دیگری نداشته و در اثر فشار بازجوییها حاضر شده مواردی را علیه خود اقرار کند که البته آن موارد نیز هرگز
واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.
خانم شیوا نظرآهاری خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعید در منطقهای بد آب و هوا و
دور از خانه خود محکوم شده است .آقای عیسی سحرخیز ،خبرنگار شهیر بینالمللی در اثر فشارهای داخل زندان و
فقدان امکانات پزشکی نیمه فلج شده و هیچ امدادی نسبت به وی صورت نمیگیرد و آقای مهندس محسن صفایی
فراهانی از مدیران برجسته و متخصص با عارضه شدید قلبی محبوس زندان است و گزارشها حکایت از آن دارند
که ماموران امنیتی زندان اوین ،وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات
پزشکی به بیمارستان بردهاند .خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس
محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعاالن دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند
پرونده کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در
حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسووالن زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و
به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر میبرد .آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه
جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و
به رغم مخالفت اولیه بازپرس پرونده ،بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطالعات ،چهار بار ظرف یک سال
بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است .به نظر عالیجنابان این افراد و دهها
فرهیخته دیگری که این روزها محبوس زندانهای وزارت اطالعات دولت احمدینژاد هستند ،سزاوار همدردی
نیستند؟ اعطای تابعیت افتخاری کشور فرانسه به عنوان مهد دمکراسی و حقوق بشر و ابراز حمایتهای جهانی
سزاوار چه کسانی است .مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سکوت در برابر چنین فجایعی چه معنایی میتواند
داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانیهای وجدان را بیاورم ،مثنوی هفتاد من
خواهد شد.
اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از  ۹۳۳نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهداند
و یا بالتکلیف در زندان محبوسند ارسال مینمایم
مقامات محترم!
قرآن مجید مقرر میدارد که کشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد ،فارغ از دین ،مذهب ونژاد به
منزله نابودی تمامی بشریت است و چه عملی ناحقتر از کشتن و سلب آزادی فردی که در اثر اعتراض به
سیاستهای دولت و در نتیجهی فشارهای غیرقابل تحمل مجبور به اقرار علیه خود شده است .نامههای سرگشاده
آقایان عبداهلل مومنی و حمزه کرمی از فعاالن دانشجویی و سیاسی ایران که امروز گرفتار و دربند هستند ،حکایت
از درستی این ادعا و عمق فجایعی دارد که امروزه در دستگاههای قضایی و زندانهای ایران جاری است .بنابراین
خواهشمند است تا با استفاده از تمامی امکانات خود از یک سو در جهت توقف فوری و جلوگیری از اجرای احکام
ناعادالنه صادره در خصوص فعاالن سیاسی ایران ،به ویژه محکومان به اعدام و از سوی دیگر با ارسال گزارش به
نهادهای حقوقی بینالمللی ،نسبت به پیگرد کیفری و محکومیت اشخاص و نهادهای شبه نظامی  /امنیتی و در
راس آنان شخص رییس دولت ایران اقدام الزم مبذول فرمایید .در غیر این صورت اقدامات و اعالم مواضع
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بشردوستانه آن مقامات در خصوص سایر متهمان جرایم عمومی توجیه مناسبی نزد افکار عمومی جهان نخواهد
داشت و چه بسا به گونه دیگری تعبیر شود.

به امید تحقق آزادی و عدالت برای تمامی بشریت؛
احمد صدر حاج سید جوادی
حقوقدان و وزیر اسبق دادگستری
پیام کهنسالترین کنشگر سیاسی ایران به فعاالن خارج کشور

بسمه تعالی
هموطنان گرامی و آزاده خارج از کشور
سالمی چو بوی خوش آشنایی /بر آن جمع آزرده از ناروائی /گرفتند و بستند ما را /خدایا تو دانی و زهد ریائی
ای جمع گرامی خارج از وطن عزیز!
فکر نکنید که ما در داخل کشور ایران از رنجها و ناراحتیها و سختیهای شما در خارج از کشور ،فارغ و بیخیال
هستیم؛ نه واقعا چنین نیست .ما پیوسته فکر میکنیم که آن همه فشارها و سرگشتگی و دربدریها ،چندین برابر
مسائلی است که در داخله تحمل میگردد.
ولی یک تفاوت آشکار و مستحسن میان ما و شما وجود دارد ،و آن اینکه در داخله افرادی وجود دارند که مثال «با
برخی وجوه اجتماع و جنبش سبز موافق و همراه نیستند ولی با دیدن این همبستگی و ایثار و همت واالی جوانان
و زنان و مردان حقطلب کشور ،سکوت کرده و مخالفتی نه با جمع و نه با گروه خاص ،الاقل بهظاهر ،نداشته و
ندارند .ولی برخی از شما ،از حمله و ایراد به داخل و به دیگر فعاالن سیاسی وطندوست و آزادیطلب و
دموکراسیخواه در خارج ،در بیانیهها و مصاحبهها و مکتوبات خود ،کوتاهی نداشته و ندارند ،و بر طبل افتراق
میکوبند ،و این بیت را بهیاد میآورند که ز نیکی ندانم چه بد دیدهاند /بدی را به نیکی پسندیدهاند و توجه ندارند
که این امر موجب خوشحالی عدهای و ناراحتی عده زیاد دیگری میگردد.

امید است که این امور ناصواب قطع گردد؛ و منافع جمع و ایران ،جای مصالح و مقاصد فردی و گروهی را گیرد.
البته انتقاد پذیرفتنی است.

والسالم علیکم
احمد صدر حاجسیدجوادی
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پیام صدر حاج سید جوادی به مناسبت سی و یکمین سالگرد درگذشت آیت اهلل طالقانی

به نام خدا
در سی و یکمین سالگرد وفات آیت اهلل سید محمود طالقانی ،در روزگاری که استبداد نظامی و دینی بیداد میکند
و مردم با تمام وجود ناکارآمدی و ظلم حاکمان را احساس میکنند ،به یاد نازنین مردی از تبار اصالحگران و
پیشگامان مبارزه با استبداد و تحجر و حامی آزادیهای سیاسی و عدالت اجتماعی دل خود را روشن میداریم.
سید محمود طالقانی از بزرگانی است که اگرچه در ماههای نخستین انقالب ،از جمع یاران پر کشید و به سوی
رفیق اعلی سفر کرد ،اما همان حضور اندک ،تاثیری شگرف بر وجدان ملی جامعه ایران گذاشت؛ اعتدال و
بردباریش ،مردم داری و سلم ذاتیاش ،دین مداری و خدا خواهیاش او را محبوب واقعی قلوب مردم و مغضوب زور
مداران و کج اندیشان ساخته بود.
اینجانب در تمام سالهایی که خدمت ایشان رسیدهام و بیش از سی سالی که از دیدار این دوست عزیز محروم
بودهام ،هیچگاه به مانند این روزها فقدان او را احساس نکردهام .منزل او پناهی برای همگان و درش به روی ستم
کشیدگان باز بود .مردم او را با لقب «پدر» خطاب میکردند واحساسی پدرانه نسبت به او داشتند .از چپترین
گروهها تا سنتیترین گروههای سیاسی و مذهبی او را ملجا وحکمی برای رفع اختالفها میشناختند.
در چنین شرایطی که میهن ما گرفتار خودکامگان ،زورگویان و بیتدبیران شده ،نیروهای دلسوز دستگیر میشوند
و فعاالن سیاسی را به زندان میاندازند ،و «هل من مبارز» میطلبند ،استقالل دستگاه قضا را به سخره میگیرند و
رای مردم را زینت میشمرند ،پیروی از رویه پدرانه ومصلحانه طالقانی میتواند راهگشای این بن بست باشد.
اگر چه حاکمان امروز را چنان قدرت مطلقه گرفتار کرده که حتی برگزاری مراسم یادبود برای مرحوم طالقانی را
به مانند بنیاگذاران نهضت آزادی ایران برنمی تابند ،اما به دوستان و یاران و مبارزان توصیه میکنم که الگوی
وحدت طالقانی را سرمشق کار خود قرار دهند تا امثال طالقانیها پدید آیند و ایران عزیز از این شرایط اسفبار
نجات یابد.
در پایان حاکمان را نیز توصیه
میکنم به مردم بازگردند و به
جای سرکوب مخالفان به تعامل
بپردازند .اگر دوام قدرت با
چنین روش هائی ممکن بود تا
کنون تاریخ شاهد انقراض
حکومتهای دیکتاتوری و
پیروزی ملتها نبود.
بار دیگر یاد مبارز نستوه راه آزادی و عدالت و استقالل ،آیت اهلل سید محمود طالقانی و یاران فقید دیگر مرحومان
دکتر سحابی و مهندس مهدی بازرگان و تمامی دلسوزان ایران عزیز را گرامی میدارم.

والعاقبه للمتقین  /احمد صدرحاج سیدجوادی
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پیام حاج سید جوادی در هشتمین سالگرد در گذشت دکتر یداهلل سحابی
به نام خدا
«الَِّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَات اللَِّه وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَِّا اللَِّهَ وَکَفَى بِاللَِّه حَسیبًا» (سوره احزاب)۳۲-
هشت سال از درگذشت پیر ایمان و صفا دکتر یداهلل سحابی میگذرد.
مردی که به حق باید گفت در راه ابالغ رسالت خدایی خود بدون ترس از وجود غیر خدا عمل میکرد و خود به
عنوان الگوی آنچه که ابالغ میکرد مثال زدنی بود .او مسلمانی متعبد ،سیاست ورزی باتقوا و معلمی دلسوز بود و
در راه آنچه مطلوب میدانست گام به گام قدم برمیداشت و برای رسیدن به هدف هر وسیلهای را توجیه گر
نمیدانست.
دکتر یدااهلل سحابی ،به مصداق آیه شریفه «إِنَِّ اللِّهَ الَ یُغَیِِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَِّى یُغَیِِّرُواْ مَا بِأَنْفُسهِمْ» (سوره رعد-آیه )۶۶
تغییر را از درون مردم جستجو میکرد و برای تغییرات نیز تعجیل نداشت .او عمر خود را صرف ساختن مدارس و
آموزشگاهها کرد و سالهای بسیاری در دانشگاه به عنوان اولین استاد زمینشناسی صرف تربیت شاگردان این رشته
کرد و در زندان برازجان نیز به آموزش زندانیان عادی و بیسواد پرداخت.
سحابی در وادی سیاست نیز با وجدان خویش و از باب تکلیف به وظیفه شرعی خود پاگذاشت و برای همرزمان
خود در نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران اخالق او سرمشق همرزمانش بود .او در کار سیاسی خالی از
کینه بود و به جای معلول با عامل دشمنی میکرد .او ظلم و جهل را نشانه رفته بود و سعی میکرد ریشه این دو را
برکند و حتی در مقابله با افرادی که (در هر دو نظام) عمله این دو خصلت بودند با زبان نصیحت سخن میگفت.
او در این راه ،زندان ،تبعید ،و فحاشیها را به جان خرید ،ولی از بازگویی هیچ سخن حقی نترسید .همینجا
مناسب است به حاکمان جمهوری اسالمی تذکر دهم ،اگر میخواهند از مسیر ظالمانهای که پیش گرفتهاند،
بازگردند؛ به سخنان آن پیر دوباره مراجعه کنند که از آن جمله نامهای به رهبر فعلی جمهوری اسالمی در سال
 ۶۳۱۲بود که اگر آن انتقادات را میپذیرفتند وضع حکومتی که با وعده مدینة النبی برسر کار آمده بود این
نمیشد.
در پایان سخن اظهار امیدواری میکنم ،جوانانی که در چند ماه گذشته جان بر کف برای اصالح راه به بیراهه
کشانده شده انقالب اسالمی به خیابانها آمدند ،با مطالعه تاریخ و زندگی این بزرگواران و همرزمان دیگرش،
مهندس مهدی بازرگان و آیت اهلل سید محمود طالقانی ،از آنان درس بگیرند و متوجه باشند که سحابی نزدیک به
یک قرن برای هدفش ایستادگی کرد ،از
حرکت باز نماند ،و امید خود را از دست نداد.
منَ الْمُؤْمنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَِّهَ عَلَیْه
فَمنْهُم مَِّن قَضَى نَحْبَهُ وَمنْهُم مَِّن یَنتَظرُ وَمَا
بَدَِّلُوا تَبْدیلًا.
والسالم علیکم
احمد صدرحاج سیدجوادی
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پیام احمد صدرحاج سیدجوادی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی
بسم اهلل الرحمن ارحیم
«یا ایها الذین ءامنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواهلل لعلکم تفلحون»
(آل عمران ،آیه )۹۳۳
ملت شریف و جوانان برومند ایران!
نهضت آزادی ایران ،پنجاه سال پیش در چنین روزهایی توسط زندهیادان مهندس مهدی بازرگان ،آیت اهلل سید
محمود طالقانی و دکتر یداهلل سحابی و با تایید و نظر مثبت شادوران دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران
بنیان نهاده شد .آزادی ،استقالل ،حاکمیت قانون ،عدالت اجتماعی و پیشرفت مملکت از جمله آرمانها و اهدافی
بودند که بنیانگذاران نهضت آزادی ایران برگزیده و در طی سالیان بعد برای تحقق آن کوشیدند .دمکراسی،
اجرای اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،گسترش صلح و فرهنگ دوستی در میان ملل گوناگون نیز در
زمره تاکیداتی هستند که در مرامنامه نهضت آزادی ایران دیده میشوند.
بنیانگذاران نهضت آزادی ایران با درکی تاریخی از ساخت جامعه و ملت ایران و تاثیر عمیق باورهای دینی و
اسالمی بر فرهنگ ایرانی و نحوه زیست مادی و معنوی ایرانیان و همچنین بر اساس بینشی توحیدی و قرآنی ،به
تبیین نگاهی نو و مبتنی بر اخالق و عقالنیت از اسالم توجه داشتند .در باور این جمع ،استبداد نه تنها به عنوان
ماحصل بینش غیرتوحیدی و به مثابه مصداق بارز شرک ،قابل ارزیابی است که خود از جمله موانع تحقق جامعه
اخالقی و نشر باورهای اصیل دینی محسوب میشود و بر همین مبنا ،افزون بر مبارزهی سیاسی مستمر با حکومت
خودکامه و حاکمیت سلطنت مطلقه پهلوی ،در مسیر خرافهزدایی و معرفی چهرهای عقالنی از اسالم و سازگار با
دمکراسی و حقوق بشر ،منشاء خدمات موثر و گستردهای شدند .در اعالمیه تاسیس نهضت آزادی ایران ،این
عبارات دیده میشود« :اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط سپاس ایزدی ،تحصیل آزادی برای به
کار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است .ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم
تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم».
نهضت آزادی ایران در طی حدود نیم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاکمیت قانون ،همواره بر این امر تاکید
داشته است که دمکراسی یک رخداد صرفاً سیاسی نیست که در اثر رویدادی خاص و یا در لحظهای معین روی
دهد و بلکه ،فرآیندی است اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی که در مسیر پیگیری مستمر آن ،به درجات گوناگون پدید
آمده و تکامل و تعمیق خواهد یافت و چنین دستاوردی نه با زور و تحمیل که تنها با پذیرش و باور عام ملت و
حتی هیات حاکمه به این حقیقت که دمکراسی بدیل و جایگزنی ندارد ،به دست خواهد آمد .از همین رو ،با تاکید
بر شیوههای مدنی و مسالمتجویانه ،تغییرات تدریجی در چارچوب قانون را در ارتقای فرآیند حاکمیت ملت و
دمکراسی موثرتر ارزیابی کرده و برای آگاهیبخشی اهمیتی دوچندان قائل بودهاند .گزینش راهبرد «جنگ حجت و
نه جنگ قدرت» نیز در دهه شصت خورشیدی بر همین اساس روی داد.
تجربه نیم قرن مبارزه مستمر اعضای فقید و حاضر نهضت آزادی ایران ،موید این ادعاست که آرمانهایی را که
روزگاری بنیانگذاران شریف اعالم میداشتند ،این روزها به خواست و باور عمومی ایرانیان ،از هر طیف سیاسی و
طبقهی اجتماعی بدل شده است .امروز دیگر کمتر کسی از جماعت مردم پیدا میشود که آزادی را امری لوکس و
غیرضروری بداند و حتی همراهان عدالتطلب ما در مسیر مبارزه نیز بدین ضرورت رهنمون شدهاند که سلب
آزادی ،نخستین حقی است که از یک انسان ،مورد ستم و تعدی قرار میگیرد و از این رو ،تالش برای دستیابی به
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آزادی و کرامت انسانی ،عین عدالتجویی و پیشنیاز اساسی تغییرات پایدار و گذار به سوی حاکمیت ملت بوده و
به عنوان خواستی فراتر از یک حزب و یا جریان سیاسی خاص قابل مشاهده است .بنابراین گزاف نیست اگر ادعا
شود که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به آزادی ،حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی راستین دیده میشود.
تصمیمسازیهای نادرست و مغایر منافع ملی دولت دهم و رییس آن در عرصههای سیاست ،اقتصاد و فرهنگ ،از
جمله تقلب آشکار در انتخابات  ،۶۳۲۲سرکوب و کشتار و زمینه سازی برای صدور احکام بالموجه اعدام افراد
بیگناه و حبس معترضان و فعاالن سیاسی و اجتماعی ،حذف یارانهها در غیاب مراجع نظارتی رسمی و نهادهای
مردمی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین مطبوعات آزاد و مستقل که موجب گسترش فقر شده و در
واقع ،معیشت و سفرههای مردم تنگدست را نشانه گرفته است ،نقض مستمر و فراگیر حقوق بشر و اصول قانون
اساسی و آرمانهای اصیل و واقعی انقالب  ،۶۳۱۱تنشآفرینی در عرصه روابط بینالمللی به ویژه تحریک
کشورهای همسایه و عربزبان ،در کنار تشدید مناقشات منطقهای در برخی استانهای مرزی و به ویژه خوزستان،
ترویج خرافهگرایی و ویران ساختن ارزشهای اخالقی و منابع مالی و انسانی و زیرساختهای اقتصادی و تولید
ملی ،از جمله دغدغهها و نگرانیهای اینجانب بوده و بنده نیز به شدت از تحمیل هزینههای غیرقابل جبران بر ملت
و مملکت بیمناک بوده و اعالم میدارم که از حملهی مغول به این سو ،چنین یورش و تهاجمی علیه «ایرانیت و
اسالمیت» به نحو توامان رخ نداده است.
سالروز تاسیس نهضت آزادی ایران ،مناسبتی پدید آورد تا به رغم کسالت شدید و فشارهای امنیتی بیسابقه که
سکوت چند ماهه اخیر را موجب شده بود ،مهر سکوت شکسته و از آنجا که کهولت و کسالت روزافزون و
همچنین شرایط سیاسی موجود ،چه بسا در آیندهای نه چندان دور ،حتی امکان و یا رمقی برای گرفتن قلم بر
دست نیز نگذارد ،در این سخن پایانی به عموم هموطنان و به ویژه جوانان برومند سرزمینم که اینک سرنوشت
میهن را رقم میزنند ،توصیهای از باب وصیت و سفارش دارم مبنی بر آنکه« :مبادا سختیهای روزگار موجب
دلسردی و ناامیدی شما شود که البته باید به گسترش و تعمیق ظرفیتهای اخالقی و روحی شما و ایجاد انگیزه،
توان و خواستی مضاعف در پیگیری مطالبات تاریخی ملت عزیز ایران بیانجامد و این نکته را پدر پیری با شما در
میان میگذارد که اگرچه رنج بیش از هفتاد سال تالش و حضور در عرصهی اجتماع و سیاست ،تنش را رنجور
داشته و جانی خسته برایش باقی گذاشته است ،اما بیش از هر زمان دیگری به آینده ایران و تحقق آزادی و
دمکراسی باور داشته و امیدوار است و از همین رو تاکید مجدد دارم که در مسیر سبزی که پیش رو دارید ،پیوندها
را مستحکمتر و با اتحاد و همدلی پیش روید».
به رغم فشارهای شدید امنیتی و اعمال مجازاتهای سنگین و حبسهای طویل المدت برای اعضا و عالقمندان این
حزب دیرپای ملی و اسالمی که از همان روزگار تاسیس وجود داشت و هنوز هم به شدیدترین حالت اعمال
میشود ،پیگیری مستمر مطالبات تاریخی ملت ایران ،الزام حاکمان به پاسخگویی مسووالنه در برابر نهادهای
مردمی و مدنی ،تاکید هماره بر آزادی بیان ،آزادی عقیده و برگزاری انتخابات آزاد ،سالم و عادالنه ،نحوه ورود
مبتنی بر اخالق و کرامت انسانی به حوزه سیاست و عدم رعایت خط قرمزهای خودساخته حکومتی و هرگونه
مصلحتاندیشیهای ضد مردمی ،از جمله دالیل و موجباتی هستند که قامت نهضت آزادی ایران را فراتر از یک
تشکل سیاسی صرف و در میزان یک اندیشه و بینش و به عنوان الگویی برای تحزب و شاخصی برای ارزیابی رفتار
حاکمیت و سنجش دمکراسی قرار داده است .نهضت آزادی ایران به رغم فشارها و تضییقات بیسابقه که حتی از
برگزاری جلسات حزبی ،محروم و ممنوع است ،امروز به جهت فراگیری و پذیرش آرمانها و روشهایش از سوی
ملت ایران و عموم احزاب و فعاالن سیاسی دمکراسیخواه ،به نهضتی برای آزادی ملت ایران ارتقا یافته و بیش از
پیش در راستای اهداف و آرمانهای اصیل مردم سرزمینش پیش میرود .نهضت آزادی ایران از آنجا که با
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خواست حکومتها ایجاد نشده است ،سرنوشت خود را با اراده هیچ ارادهگرایی رقم نخواهد زد .تمامیتخواهان
بدانند که این نهضت ،متوقف شدنی نیست و تا بامداد آزادی و برآمدن خورشید عدالت ،حتی اگر که راهی دور و
شبی طوالنی در پیش داشته باشد ،استوار خواهد ماند و ایمان دارم که ملت شریف ایران نیز ،هرگز در پیگیری
مطالباتش کوتاه نخواهد آمد.
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آن شعله که خاموش نگردد ماییم نامی که فراموش نگردد ماییم
از لطف خدا با همه ظلم و دهشت آشفته و مدهوش نگردد ماییم
احمد صدر حاج سید جوادی
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