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  حسن بهگر 

  

  ! خياط در کوزه

   !  شورای نگهبان و هيات موتلفهبرجسته یعضو رضا زواره ای سرانجام کار
  

  ظلم ماريست هر که پروردش 

  دش اژدهايی شد و فرو بر

  مکتبی

  
و از اعضای سرشناس  هيات موتلفه بود  ا .ت بر اثر سکته قلبی درگذش)گويا(  شهريور۴    روز جمعهزواره ای رضا 

 آموزگاری که پس .و از دوستان نزديک حسن آيت و مظفر بقايی بشمار می رفت آن پيوسته بود س از انقالب به که پ

اد و خود رياست آن را به عهده  و بعدها  ستاد امنيت وزارت کشور را تشکيل د شدتهران دادستان  انقالب نقالب   از

 وی . ب زندانی شدن وی  گرديد ی از مليون پرداخت و موج ابوالفضل قاسم مقام  بود که به افشاگریو در همينگرفت 

 در همين  کرد و ثبت اسناد کشور را تصدی سازمان   مدتیوی.  هشت سال عضو شورای نگهبان بود يعنی  ،دو دوره

ت  کاندياتوری رياسوسپس از *  بتدريج  از شورای نگهبان  با همين دستاويز. شد استفاده  مالی  سوءمقام متهم  به 

  .جمهوری کنارگذاشته شد

 از نزديک صادق خلخالي ،مهدي عراقي احمد خميني،  ،  اشراقي جمله با چند نفر ديگر از اولين روزهای انقالب او در

از  هويدا قبل از مرگ  . طرف مشورت قرار می گرفت در مورد اعدام مخالفان  کهشد ترين افراد به خمينی محسوب می

 زواره ای از هويدا پرسيده بود که . که او نپذيرفتد وآالت وى را به عهده بگيرداردق حقو  ليسانسچونوى خواست 

وکالت رايگان .  چقدر حاضر است برای اين وکالت بپردازد او گفته بود که به جز يک آپارتمان کوچک چيزی ندارد

 او  در همان زمان به چشم . ت برای مردی که از قدرت فرو افتاده  و مورد نفرت مردم بود برای او جاذبه ای نداش

د و يا  رشوه های کالن برای تشبد توفانيان را فراری   دا ميليون تومان ار50 که خلخالی با دريافت  ه بود ديدخود 

  نباشد؟  و مال جاه، چرا او در پی مواد مخدر دريافت می کند

 او ه صحنه واقعی سياسی راه داده نشد و حقوقدانان شورا ی نگهبان صعود کرد اما هيچگاه بگرچه او به جايگاه

 .  درسياست نبودات موتلفه خواستار حضور پر رنگ وی، هيسرويس دهی در پشت پرده اکتفا کرد به نقش همچنان 

 و خواستار تشکيل حزب کناره گيری کرده  به سبب اختالف جدی با جنتی  در سال های اخير از هيات موتلفه وی 

 خود را نيز سد درسد حتا مساله حزب سازی دن صالحيتش بسيار با احتياط صحبت می کرد و پس از رد ش.جديدی بود 

( انفجار   زواره ای سه بار هنگامی که نماينده مجلس بود در مجلس از دولت پرسيد که چرا پرونده دو.د تاييد نمی نمو

 بهشتی ، رجايی و ا نفراز جملهده ه حزب جمهوری اسالمی و ساختمان نخست وزيری که در طی آن ساختمانانفجار

 پروند ها در  و چرا اينگی  به دادستانی انقالب فرستاده نشده برای رسيد) باهنر و بسياری ديگر کشته شدند

   . ند اما اين پرسش ها پاسخی نيافت؟ده استدادگستری  بايگانی گردي
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   جنجال براه انداخت تا آنجا کهفه لن هيات موتزنا اينکه او به زن ها ميدان خواهد داد در بين  انتخاباتی او مبنی وعده

 د به نظر می رس،  اين مسايل نروند فمنيسم و نبال  توصيه کند که بد به زنان  هيات موتلفه عسکر اوالدی ناچار شد

که  البته آشکار است . گشته بودتحمل ل غير قاب  که بشمار می رفت در داخل هيات موتلفه ای  ناساز غمه نيگر او د

ه و برای موفقيت در انتخابات  برای يار گيری د ر هيات موتلف بيشتر بلکه  سبب عدالت خواهی اواين مواضع نه به

  .کار ساز بود

  .باز هم اين زواره ای بود که  در هنگام انتخابات پيش بينی کرد که اتفاق  هيات موتلفه و متحدانش از هم خواهد پاشيد

عاب او را که با آگاهی به اسرا ر مگو می خواست دکانی در مقابل دکان هيات موتلفه هيات موتلفه نمی توانست  انش

 به  که  در برنامه ويژه انتخابات برتر ايران حتا حاضر نشد يزيونشبکه اول تلوبيهوده نبود که . بازکند تحمل نمايد

او در نظر  .د را  حذف نموزواره ای   کانديداتوری او را  مطرح کند و  يداهای نهمين دوره اختصاص داشت پخش کاند

که  که در دست نوشتن داشت معرفی کند، وعده ای کتابی داشت کسانی که او را در انتخابات تخريب کرده اند د ر

  .  اين معرفی می توانست پی آمدها و افشاگری های بيشتری داشته باشدنگذاشتند  به آن وفا کند، 

 که چرا زواره ای در   پرسيد از جنتی خبرنگاری روز درگذشت ویيناسم سوم در مری فارس بنا به گزارش خبرگزار

 پاسخ داد که اينجا جای پاسخ دادن به اين سوال  جنتی؟ رد نشده بود و اين بار رد شد رياست جمهوریدوره های قبل

  معلوم نشد جای اين پاسخ کجاست ؟باالخره  و؟ !نيست

 چرا بايد ه و عضو شوراي نگهبان و مجلس نيز بوده مهوري دوبار تاييد شدج   آسي آه صالحيتش در انتخابات رياست

   شود؟ آيا اين بيانگر تناقض در عملکرد شورای نگهبان نيست؟ش رد صالحيت

زواره ای در نامه خود تاکيد می کند که عالوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان قادم مقام دبير شورای نگهبان تا  

 برای سالی 82باشد نبايستی دستکم در سال  صورت گرفته 76حراز صالحيت وی بعد از سال عدم ا، اگر  بوده 83سال 

.ديگر به عنوان قائم مقام انتخاب می شد  

 دوره ای رقيب رياست جمهوری او نيز  که در  زواره ایحاضر به تاييد و مهر عليزاده  معين خامنه ای با وجود تاييد 

به   مقام واليت فقيه.در طرد او تا چه حد مصمم است اسالمی  ستالينیاه تصفيه ا و نشان داد  که دستگ نشدبود

 روشن بود زورکی و  بيرون داد که بسيار خالصه و  فشرده ای پيام ساعت تاخير 24 پس ازی  امناسبت مرگ زواره

ترين مقام ها قرار اس  مهم ترين پست ها و حس در خور کسی که همواره در راس ناچاری بود ه و بهيچوجه  از سر

   .داشت نبود

 دارد به پيش بينی   درمورد رد صالحيت خود اشاره ظريفی  به شورای نگهبان نوشته  زواره ای ای که  در نامه

البته از سه چهار « : ی خبر داده بودرد صالحيت و پيشاپيش از دوستان سابق هيات موتلفه که محمد رضا ترقی از 

صولگرايی از جمله آقای ترقی ، عضو شورای مرکزی موتلفه در مجلس ميهمانی يکی از ماه قبل بعضی از مدعيان ا

خواهند عالقمندان و طرفداران مرا  آن زمان تصور می شد که می. زائران حج ، پيش بينی رد صالحيت مرا کرده بود

  » .دچار ترديد کنند

 که امروز دشمن محسوب  ياران ديروزمال بسيار به احت اشکار شده است که زواره ای خوش خيال بوده و  اما امروز

  . ند بودسته که حامل مخفی ترين اطالعات در مورد حکومت اسالمی بود ب اواز همان زمان کمر به دفع می شوند

رکاران در رشوه گرفتن از او   که اکثريت دست اندداشته باشد نشهرام جزايری و غيره را بيادگری های اش کيست که اف 

هرچه باشد زواره ای از هيات  ( آب از آب هم تکان نخورده و) از جمله کروبی (   کانديدا هم شدند ند ودست داشت

 ،  حکومت  )؟! اما چگونه است که وی تاييد شد ولی زواره ی نه موتلفه بود و حق اب و گل بيشتری داشت تا کروبی
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 موجب چنين  نمی تواند  سوء استفاده  مالیکه داده  متشکل  از افراد منزه و پاکی نيست و تجربه نشان  که اسالمی 

 ی که حيات و زندگی حکومت مهمتر بايد مسايل امری شايع در دستگاه حاکم است و ،بی مهری شده باشد، چون فساد

  .ده باشددرميان بو  را به خطر بيندازد و حاکمان

  .المی نظر خليفه خامنه ای کافی است، گويا در خالفت اسزواره ای هرگز به خاطر اتهامات خود محاکمه نشد

قاضا کردم به خاطر مصالح ملت وانقالب گزاراشات را به دونفر ت)از آيت اهللا يزدی(هابار« گرچه او تاکيد می کند که

زواره ای  با تاکيد بربا شرف » .قاضی با شرف بدهد، رسيدگی کنند تا ماهيت اداره کنندگان بازرسی برايش روشن شود

ين شبهه را ايجاد می نمايد که خدای ناکرده قاضی بی شرف هم در دستگاه حکومت اسالمی پيدا می شود بودن قاضی ا

 معرفی آنها  عضو حقوقدان شورای نگهبانبه عنوان  يی وجود داشته باشند وظيفه ايشان چنين قاضی هااگر ولی 

   .بوده است

تهام زده است به او بدهند رت اطالعات را که به او ا که يک کپی از گزارش های وزاه بودد در خواست  کرزواره ای 

  .دولی  اينکار نيز انجام  نمی پذير

  :زواره ای به ستوه می آيد و در آخرين نامه اش می نويسد

  »باشد... سرتاپای مطلب دروغ  و تنظيم کننده گزارش بايد از جهانی نمونه ! پناه بر خدا کجا گير کرده ايم « 

  ! ره ای  صبح بخير آقای زوا

( ه سرکردگی شما اين جهان نمونه همان جهانی است که شما ودوستانتان به عنوان عدل علی ساختيد ، آن روزی که ب

اوباش حزب اهللا به دادگستری ريختند و کتابخانه و پرونده ها را درهم ريختند  )به گفته نعمت احمدی وکيل دادگستری 

و لطماتی زدند و قاضی های باوجدان و باشرف را کنار گذاشتند و يک سری دستار بند را به عنوان قاضی بر مسند 

  .نشاندند اين جهان نمونه را ساخته شد

مرکز اسناد انقالب اسالمی در کالردشت  می گويد و اينکه زواره ای درنامه خود از خدمات خود در خصوص اراضی 

استه با هديه يک قطعه زمين از زحمات ايشان تشکر کند و هم اينکه  بدين وسيله با  می خومی خواسته حسينيان 

 گويا در اين کار اصرار هم می شود که به نحوی که زواره ای پاسخ می دهد که اصرار. ويالی ايشان همسايه می شوند

يک مقام دولتی رسما می . نخست بايد بدانيم که زواره ای از چه ناراحت است . د بر اين امر خبر از  يک دام می  ده

خواهد از زحمات ايشان تشکر کند و اين هديه حتما بدون اطالع مقامات باال نيست  و رشوه هم محسوب نمی شود، 

همسايگی حضرت حجت اسالم حسينيانی  که . دار بوده اندخوان يغمايی است گسترده و از اين خوان بسياری برخور

چنين قدرشناس بوده است و درخواست زمين برای ايشان کرده بايد  باعث خوشوقتی باشد و همسايگی اشان ساباب 

 دستاربندی است که در مورد قتل سعيد  حضرت حجت اسالم و  اين حسينيان هماناما وقتی بياد بياوريم که ! نيکبختی 

د ما خودمان زمانی گفته بوبی  اعالم کرده بودند انرا غير واقعی خوانده و  خوردن واجمی که مرگ او را بعلتاما

 آنوقت بايد به آقای رضا زواره ای حق بدهيم که از اين همسايگی مو به ؟! و اين مراحل را گذرانديم!آدمکش بوديم 

گاليه ای از دوستان ديروز است که چرا قصد جان مرا نوشتن اين مطلب در نامه در حقيقت ! تنش راست شده باشد

  کرده ايد؟

حداقل مطالعه را روی سرنوشت امير کبير ، نهضت مشروطيت و سرنوشت انقالبيون پاکدامن و « :  سپس می افزايد

  ».ازنگری سياست بازان ، تنهايی مدرس و جريان نهضت نفت داشتم  مخلص مشروطيت و

  .نده او بی مهری مبذول فرمودکم لطفی  ديگر اينجا را!  اقای زواره ای 
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حات اميرکبير  و نهضت ملی کردن نفت به رهبری انگليسی رضاخان قزاق و اصال 1299 را کودتای انقالب مشروطيت

  با ياری دستياران همين هيات موتلفه با نام آن روز فداييان اسالم و32 آمريکايی – کودتای انگليسی دکتر مصدق را

م کردند و شما هم همان راه رفتيد، تجع همچون بهبهانی ها ، کاشانی ها و معلمان شما  همچون بقايی ها ناکاماليان مر

اميدوارم در آن جهان با آسودگی و فراغت  و دور از سايه خوفناک وزارت اطالعات اسالمی به اين  بی انصافی خود 

   هراسيديد از بردن نام دکتر مصدق میم بردن از اميرکبير اين قابل فهم است که در اين دنيا با  وجود نا. قلم بکشيد

   که مبادا  اوضاع را بيشتر از اين آشفته کند اما خواهشمند است خود را در صف هواخواهان انقالب مشروطيت و

  .هضت ملی جا نزنيدن

  : می نالد که  جنتی رای بيند ب که همه درها را به روی خود بسته می  زواره ای 

ز پيروزی انقالب تا کنون هرکجا مسئوليتی داشتم تصور می   اپس. احساس می کنم ضعف هايی در کار است البته «

کردم وظيفه ی اجرای قانون و جلب رضايت مردم ، تشويق افراد خدوم و برخورد با افراد ناصالح است و هرگز به 

  .قدرت صاحبان زر و رور و حاميان آن نينديشيدم 

خود تغييري پديد آورم و توان  دم آه صداقت و لياقت ضد ارزش است، اما نتوانستم در رفتارهاست آه پي بر سال 

  ».هماهنگي با شرايط روز را در خود نيافتم

و » افراد ناصالح » «مردم» « قانون«  نمی دانيم منظور او از افسردگی و نوميدی زواره ای قابل درک است اما

شما به انون همان قانون واليت فقيه است که حسن آيت رفيق شقيق  ق؟ چيست» لياقت«و »ت صداق«همچنين 

افراد ناصالح همان صاحبان زر وزور هستند که بر سرکار هستند و شما . د و اجرا گرديدحسينعلی منتظری  پيشنهاد کر

. ميده می شوندندارند بلکه امت و عوام الناس نا» قانون « مردم و ملت هم جايگاهی در اين . به آنها کمک می کرديد

  نمی دانيم گاليه آقای زواره ای از چيست ؟

 و نسبت به  ساير بازاری ها که اهرم های قدرت را قبضه کردند د فردی تحصيلکرده  و ليسانسيه حقوق بو زواره ای 

 از  اما هيچ يکصداقت او در پرونده سازی و تصفيه بی رحمانه مخالفان نيز مورد ترديد نيست. لياقت بيشتر داشت

  افرادی مانند زواره ای ها و  واليتی ها.  خود را محق تر از او ندانند جنگ قدرت که رقيبان در نمی شود اينها  دليل 

با همکاری و پادويی برای هيات موتلفه در عقب نگهداشتن جامعه و فرار متخصصان ، روشنفکران و برگزيدگان 

د او و  روش  خو در کشور ما فراوانند  و که با لياقت تر آز اوطور کرد آيا به فکر  زواره ای خجامعه نقش داشته اند ،

مشاور اعدام و نابودی مخالفان ، حقوقدان   زواره ای وجب فرار مغزها از کشور شده است ؟ مشان همپالکی ا 

  نداشت شخدمتی چون توان هماهنگی خوپس از سال ها... شورای نگهبان ، نماينده مجلس و  رئيس ستاد امنيتی و 

ند ه بود گرفت قاطع چون دوستان وهمکاسه های ديروز تصميمحتا  نتوانست  از مواهب بازنشستگی برخوردار شود 

  ! به که تن فتنه انگيز در گور

چرا زواره ای هنگامی که پرسش های خود را درمورد ترورهای ساختمان جمهوری اسالمی و ساختمان نخست 

 ياران داقت حاکمان که نسبت به جان المی مطرح کرد و پاسخ نشنيد در نيت و صوزيری سه بار در مجلس شورای اس

صديق حکومت اسالمی به اين اندازه بی اعتنا بودند ترديد نکرد؟ چرا زواره ای از خود نپرسيد که چه انگيزه ای آنها 

به اعدام و ر سايه اين دو ترورده بگيرند و درا وادار به خاموشی کرده است که حذف فيزيکی بهترين يارانشان را نادي

؟  بايد زواره ی پيش بينی می کرد که اگر دوستان به کشتن بهشتی و ين فرزندان کشور دست بيازند بهترزندانی کردن 

  .دست می زنند خون او رنگين تر از آنها نخواهد بود... باهنر و 
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بنياد   که اين ظلم را خوداز ياد می برد » !ا مپسندبارالها اين همه ظلم و بيداد ر« : زواره ای از درد بخود می پيچد 

  .کردند

 حتا اگر زواره ای به مرگ طبيعی هم نمرده باشد رفتار شورای نگهبان و هيات موتلفه با وی غيرقابل توجيه است 

    دامن می زند به اين شبهه  رمز آلود جلوه می کند و مبهم و  خواه ناخواه   زواره ای مرگ  اگر به موارد باال بنگريمو

 را بيشتر می  اين ابهاممخابره شد   ايسنا خبرگزاری خرين خبری که  توسط آ  .که بايد زواره ای به قتل رسيده باشد

 علت فوت وي ابهاماتي دارند و   آه دربارهه اي گفت يكي از بستگان نزديك سيدرضا زوارهبه موجب اين خبر . ندک

 پس از انتقال ه که  اظهار داشتاو ) !گزاری نام اين شخص را ذکر نمی کندخبر. (  برايشان مطرح است سواالتي

  . مرگ، ابهامات ما را افزايش داد  خرداد ورامين، پاسخ بيمارستان نيز درباره علت15اي به بيمارستان  زواره مرحوم

 خانواده که گفته می شودو اين با اسرار منحصر بفرد خود زير خروارها   خاک خفته  زواره ای اکنون می دانيم که 

 دستکم  يکی از بستگانش خواستار ،اش با کالبد شکافی موافقت نکردند روشن نيست ، چون بنا به همين گزارش

 نمی دانيم ، ه مخالفت کرده اند، ديگر اعضای خانواد چرا روشن شدن ابهامات در مورد مرگ زواره ای بوده است ولی

 در برابر  تهديد است ، باليی که هيچکس ازآن در امان نيست از  تسليممی کند اولين چيزی که به ذهن هرکسی خطور 

به . شهروند ايرانی گرفته  تا نماينده مجلس و حتا افرادی مانند زواره ای  بهترين خدمت ها را به حاکميت کرده اند 

  .اين فهرست خانواده بنيان گزار جمهوری اسالمی يعنی خمينی را هم اضافه کنيد

   استکهلم 1384 شهريور 12 -2005سپتامبر سوم 

  

ئيس قوه قضائيه حقوقدان هاي پيشنهادي خود را جهت عضويت در شوراي نگهبان ر« :  نوشت 1383 خرداد 28کيهان 
  .به مجلس شوراي اسالمي معرفي آرد

ام، عباس آعبي، آيت اهللا هاشمي شاهرودي در نامه اي خطاب به دآتر حدادعادل رئيس مجلس، آقايان غالمحسين اله
  .محمدرضا عليزاده و رضا آريمي راد را براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي آرده است

نفر از افراد معرفي شده به عنوان حقوقدان شوراي 3به گزارش خبرگزاري فارس در صورت رأي اعتماد نمايندگان، 
  . سال به فعاليت مشغول خواهند شد3نگهبان در دور جديد به مدت 

تيرماه به پايان 25راين گزارش دوره فعاليت رضا زواره اي و محمدرضا عليزاده دو حقوقدان فعلي شوراي نگهبان بناب
همچنين محمدرضا عباسي فر ديگر حقوقدان شوراي نگهبان نيز سال گذشته براي شرآت در انتخابات . خواهد رسيد

  ».مجلس از عضويت در اين شورا استعفا داد
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