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خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره یدر زمینه حقوق بشر،علوم انسانی و علوم اجتماعی

دراویش خبری  پایگاه  نور«  »مجذوبان  سایت  به  متعلق  الکترونیک  نشریه  این  حقوق   تمامی 
گنابادی می باشد. کپی برداری از تمامی و یا بخشی از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است

۲۲
سال دوم / آبان ماه 1391

چندی پیش دادگاه وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور باز هم تشکیل نشد)!( و این افراد همچنان بدون حکم و دادگاه در زندان ماندند و بیش
از ۱4 ماه، آزادی را از عدالت طلبکار شدند، در شهرهای دیگر هم وضع دراویش زندانی بهتر نیست، یا دادگاه تشکیل نمی شود و یا آنچه که تشکیل می شود 

دادگاه نیست.
متهم بدون اطالع قبلی به دادگاه برده می شود، بی آنکه نه وکیلی داشته باشد و نه دفاعی. حقیقتا آنجا که اتهام را به راحتی و بدون محمل بچسبانند و مجال 
دفاع منصفانه هم ندهند، هر جا باشد، نامش دادگاه نیست و رئیسش هر که باشد قاضی نیست. مگر از اجزای عدالت و قانون کدام شخص یا گروهی متضرر 
می شوند؟ کجای کار می لنگد که وکیل مدافع را به دادگاه راه نمی دهند و پرونده اتهامات را نمی تواند بخواند؟ چرا اصرار دارند پشت درهای بسته احکام را 

صادر کنند و چرا از حضور دراویش و اصحاب رسانه در جلسه علنی دادگاه هراس دارند؟
در این شماره از خبرنامه مجذوبان نور عالوه بر گزیده اخبار دراویش، به بررسی اتهاماتی که به صورت متداول متوجه دراویش می شود و این مطلب که اصوال 
چقدر به لحاظ قانونی این اتهامات قابل انتساب به آنهاست پرداختیم و همچنین تخلفات و جرایمی که دستگاه قضایی و وزارت اطالعات در پرونده وکالی 

دراویش مرتکب شده ند را برشمردیم و نامه هایی که دراویش برای تذکر ظلم و در دفاع از مدافعانشان نوشته اند را گرد آوردیم.
امید که مورد توجه دوستاران حق و حقیقت قرار گیرد.

مجذوبان نور

سخن اول

در این شماره می خوانید:

۳
۵
۷
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- شناخت  آقای مجذوب علیشاه  فرمایشات حضرت 
تکلیف در هر لباس- ارتباط حاالت روانی با جسم و 
بیماری ها
 مجلس صبح شنبه ، ۱3۹۱/۸/27

حسین را شیعه به کشتن داد...
علیرضا روشن

بررسی اتهامات و پرونده وکالی دراویش و مدیران 
سایت مجذوبان نور
. بررسی حقوقی اتهامات انتسابی
. مکتب درویشی و امنیت کشور

محل  نور  مجذوبان  سایت  مدیران  و  دراویش  وکالی  دادگاه   .
بیداد است !

نامه دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی به سازمان 
ملل و سایر سازمان های حقوق بشری 

تشخیص  مجمع  رئیس  به  گنابادی  دراویش  نامه 
مصلحت نظام؛ »شما بگویید مصلحت ما چیست؟«

سراسری  اتحادیه  به  دراویش  از  جمعی  نامه 
کانونهای وکالی دادگستری ایران

• مزار شیخ احمد غزالی در قزوین به مخروبه تبدیل شد
دادگاه  به  قبلی  ابالغ  و  اطالع  بدون  مرادی  انتقال صالح   •

برای دفاع
• عدم برگزاری دادگاه کسری نوری و جو شدید امنیتی در 

دادگاه انقالب شیراز

• برگزاری جلسه دادگاه وکال زندانی دراویش و مدیران سایت 
مجذوبان نور به زمان دیگری موکول شد

• رسیدگی نامناسب پزشکی در زندان باعث صدمه ی جسمی 
به یک درویش گنابادی شد

• علیرضا روشن، خبرنگار روزنامه شرق و فعال حقوق دراویش 
روانه زندان شد

• فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور در گفت و گو با سایت 
ملی - مذهبی: 

حبس، شالق و تبعیدی که نصیب دراویش می شود

کتاب  ترین  پرفروش  روشن،  علیرضا  نوشته  نیست  کتاب   •
نشر آموت شد
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فرمایشاتحضرتآقایمجذوبعلیشاه
شناختتکلیفدرهرلباس-ارتباطحاالتروانیباجسموبیماریهامجلسصبحشنبه،1391/۸/۲۷

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

در تذکرة االولیاء در شرح حاِل جنید بغدادی یا یکی دیگر از عارفان ، فرض کنید اسم شخص را بردارند بنویسند، »ایکس« به شخصش کار نداشته باشید. من 
هم غالِب اوقات یادم می رود  که این قصه ها به نام چه کسی است، منظور و برخوردش مهم است. جنید بغدادی از لحاظ عرفان قطب سلسله بود که ایشان را 
می شناسید، از لحاظ علمِی و اسالمی مرد دانشمند)فقیه( بود، از لحاظ حکومتی هم قاضی بود، قضاوت می کرد. شخصی را آورند گفتند که این حرفها را می زند 
و این کارها را می کند آیا  این شخص واجب القتل است و باید او را اعدام کنند؟! گفت من حاال در لباس فقرم )یعنی در مجلس درویشی بود( حکم نْتوانم کرد،در 
وقتی که در لباس قضاوت هستم او را بیاورید تا رأی بدهم. از این نوع داستانها که عنوانهای مختلف باشد فراوان است. خوب مثاًل همان داستاِن سؤالی که از 
شبلی کردند، البته وقتی که دیگر سمِت حکومتی نداشت، چون مدتی فرماندار دماوند بود سؤال کردند  که زکات چهل دینار چقدر است؟ او گفت اگر از فقیه 
می پرسی )چون خودش هم فقیه بود و هم عارف( جوابش یک دینار است، زکات چهل دینار یک دینار است که باید بدهی، اما اگر از عارف می پرسی زکاتش 
چهل و یک دینار است، یک دینار را به فقیه بده تا حکم شرعی اش انجام شده باشد و چهل دینار  که داشتی جریمه اش این است که چرا نگه داشتی! البته 

این حکایت، این مفهوم را می رساند که پول ، سکه و امثال اینها برای نگه داشتن نیست. به قول آن شاعر :

ز بهر نهادن، چه سنگ و چه زر

 از خصوصیت انسانها)در واقع انسانیت( هم این است که بتواند این چیزها را از هم جدا کند. در ادبیات فارسی هم آمده که ضرب المثل است که می گوید 
»حساب به دینار، بخشش به خروار« یعنی هر چیزی به عنوان خودش، حاال معموال در بین همه مشاغل و همه ی گروها اشخاصی هستند که دو سه عنوان 
دارند، در بین ما فقرا بخصوص حاال یک عده ی  زیادی از وکالی ما را گرفتند، اگر قبول کنند که آزادی مهمترین چیز است که حتی از نان هم مهمتر است 
باید بگوییم که اینها از نان )از آن آزادی( محروم شدند، ولی آزادی که در درونشان است سر جایش است. این وکالء از لحاظ وکالت و از لحاظ درویشی 
وظایفی دارند. من خودم چون وکیل بودم خیلی چیزهایی که می گویم از روی تجربه ای است که خودم داشتم و از دیگران دیدم. وکیِل عدلیه کارش جنگ با 
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کسی است. البته امروز با این پیچ و خم ها و این مسائلی که در دستگاه های دولتی و قوانین است وکیل کار دیگری هم دارد که از این پیچ و خم بیرون بیاید. 
بنابراین این خودش موجب این شده که یک تخصص، عماًل بوجود بیاید. خوب آن وکیلی که اهِل مجادله است، در جنگ است دیگر نمی تواند صلح انگیز 
باشد، آن مرحله صلحش که رسید باید از حالت درویْش بودنش پر کند می گوید من یک درویشم، وقتی دعوا می کند و در دادگاه می رود می گوید من یک 
وکیلم، یعنی در هر مورد عماًل هم نشان بدهد. این حالت در همۀ زندگی اشخاص که نه وکیلند، نه فقیرند دیده می شود، یعنی به آن شخص یک مسئله ای 
به چند جهت برخورد می کند. هر عنوانی را باید یکجور رفتار کند. البته داستان های فراوانی هم در این زمینه است.  به طور مثال همان کسی که یک کبریت 
مصرف نشده بیخود بیرون نیندازد ولی در مورد بخشش مبالغ زیادی برای امور خیریه بدهد. ما هم باید این را در همه شئون زندگی مان توجه کنیم جهات 
مختلفی که در یک قضیه هست ما برخوردمان به آن مناسبت باشد. با این مسائلی که روشن است قهراً مردم رعایت می کنند، مثال یک کسی که خیلی ساده 
و روستایی است وقتی می خواهد استخاره ای بگیرد نگاه می کند به کسی که عمامه به سرش است می گوید یک استخاره برای من بگیر، ولی وقتی می خواهد 
کارگر بگیرید برای یک عمله می رود یک آدم تنومند و نیرومندی را می  آورد این فطری است. ولی این را که فطری است ما باید تربیت کنیم و در زندگی 

خودمان بکار ببریم انشاءالّل. 

در مورد درمانهای روانی، من جمله قدیم نکته می گفتند که نوشتند رعایت بشود، که هیپنوتیزم آن کسی که به اصطالح عامل است ، باید در آن لحظه بیماری 
خاّص قابل انتقال نداشته باشد؛ البته منظور هر گونه بیماری چه روانی چه جسمی، اما اطباء این را هم تازه بخواهند قبول کنند در مورد امراض جسمانی 
می گویند، می گویند اگر رعایت نکند در ضمِن آن اثری که می کند، بیماری خودش به آن مأمور سرایت می کند این البته قاعده ای نیست که ثابت شده باشد، 
ولی همین برای اینکه دل خودش و دیگران چرکین نشود که بعد از پانزده سال یک کسالتی پیدا کرده، بگوید در اثر آن بوده، نه! حتی البته می گویند در حالت 
غضب و در حاالت و عواطف ناراحت کننده نباشد برای اینکه اینها به آن منتقل می شود. در عرفان این قاعده را نمی گویند ولی رویه ای که بعضی اوقات دیده 

شده این را نشان می دهد.

وقتی که یک عده ای به زیارت اویس قرن زمانی که زنده بود رفتند)تذکرة االولیاء نوشته چه کسانی رفتند( البته به زحمت پیدایش کردند، گفتند یک شترچران 
در بیابان است، رفتند از او سؤال کردند، اویس گفت شما؟ گفتند ما امت محمدیم، به آنها گفت دندانهایتان را ببینم دندانهای آنها را دید، گفت نه! شما امت 
محمد نیستید،گفتند چرا؟  گفت آن روزی که به محمد سنگ زدند و دندان سالمش شکست افتاد، من همان روز  همان دندانم درد گرفت فهمیدم که محبوب 
من که محمد باشد از این دندان صدمه دیده من هم  همان دندان را کشیدم. نشان داد دندان نداشت. اینجور حاالِت عرفانی که وجود دارد با طب قبولش 
نمی کنند برای اینکه اگر قبول کنند ناچارند بگویند  که معنایی غیر از این بدن است. به این جهت حتی در مورد قضاوت مثال گفتند قاضی وقتی قضاوت می کند 
)چون قضاوتی که قاضی می کند فوری اجرایش هم پشت سرش است. مثل حاال نیست که دایره اجرا بیاید، نه!( در موقع قضاوت، نباید عصبانی باشد و به فکر 
قرض های زندگی اش ،به فکر بیماری فرزندانش باشد، از همه اینها باید آرام باشد وااِل قضاوتش مخدوش خواهد شد. اینها ارتباط دقیق است که حاالت روانی 

را به جسم و به بیماری ها، نشان می دهد. در این قواعد که گفته اند  که خود آن قواعد به جای خود، ولی از این قواعد مسائل دیگری هم استفاده می شود.

این همه حرف زائد یا غیز زائد که من زدم چون امروز کسل هستم، نخواستم به بچه ای که من اذان می گویم. با فکر به گوشش حالی می کنم ضمِن همان 
بیماری هم به او منتقل کنم، به این جهت. فکر نکنید که من همه اش از خودم حرف می زنم نه! من از خودم حرف نمی زدم حاال دیگر ناچار شدم برای شما 
از خودم حرف بزنم، برای چه؟ برای اینکه برای شما روشن بشود من اگر حرفی می زنم  بر من ثابت شده است، اصل مطلبش هم می گویم. این است که من 
را از این جهت ببخشید، ولی اگر هم از شرح حال خودم و اینجور چیزها می گویم بدانید که یک حکمتی از آن درک کردم که می گویم  واال انسان، خیلی 
چیزهای مهمتر در زندگی اش فراموش کرده. شاعری برای امیری مثل خودش دانا ، شعری گفته بود که »خدا تو را تا ابد برای ما نگه دارد« امیر هم دانشمند 
بود و گفت تو چه جوری همچین حرفی زدی تو که می فهمی تا ابد هیچ چیز نیست هیچ کس ابدی نیست، گفت منظوِر از ابد، ابِد من است، یعنی تا وقتی 

من زنده هستم، دنیا هست، من که رفتم مثل اینکه دنیا نابود شده است. 

فرمایشاتحضرتآقایمجذوبعلیشاه/مجلسصبحشنبه،1391/۸/۲۷



به قلم علیرضا روشن »خبرنگار روزنامه شرق و فعال حقوق دراویش« که هم اکنون برای تحمل حکم 
یک سال حبس خود که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات 

اسالمی( در شعبه 2۶ دادگاه انقالب به قضاوت قاضی پیرعباسی به آن محکوم و در شعبه ۵4 تجدید نظر 
دادگاه انقالب نیز تائید شد و در روز شنبه 27 آبان ماه ۱3۹۱ روانه زندان اوین شد. گفتنی است این 

اتهام به دلیل همکاری وی با سایت خبری مجذوبان نور به وی منتسب شده است.
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آنچه در پي آمده، شرح واقعه  شهادت حسین  پسر علي  - بر هر دو درود- است، به دست ِ عمال بني امیه، در روز دهم از محرم سال ۶۱ هجري.
چون حسن بن علي از دنیا رحلت کرد، شیعیان در عراق به جنبش آمدند و به حسین نامه نوشتند در خلع معاویه و بیعت با او. اما او امتناع کرد که: »میان ِ ما و 

معاویه عقدي  است که شکستن آن روا نباشد، تا مدت آن سر آید. و چون معاویه بمیرد، در این کار باید نگریست« - تاریخ
معاویه پسر ابوسفیان در نیمه رجب سال شصت هجرت مرد و چون خبر مرگ او به اهل کوفه رسید، شیعیان که فهمیده بودند حسین از بیعت با یزید امتناع 
کرده است در خانه سلیمان  بن  صرد خزاعي جمع شدند و درباره بیعت با حسین و جهاد با دشمنان او با یکدیگر اجماع کردند. حاصل این اجماع نامه اي شد 
با این مضمون که: »بسم الل الرحمن الرحیم. سوي حسین بن علي، از سلیمان ابن صرد و مسیب نجبه و رفاعه بن شداد و حبیب بن مظاهر و شیعیان وي از 

مومنین و مسلمین اهل ِ کوفه:
اما بعد، الحمد لل که دشمن ستمگر و عنید تو را بکشت و نابود ساخت آن که بر گردن این امت جست و کار را از دست آنها ربود و بدون رضاي آنها امیر آنها 
گشت. نیکان آنها را بکشت و اشرار را باقي گذاشت و مال خدا را میان ِ ظالمان و دولتمندان دست به دست گردانید. پس دور باد او مانند قوم ثمود. و بر ما 
امامي نیست، روي به ما آور. شاید خدا ما را بر حق جمع کند و نعمان ابن بشیر )والي کوفه( در قصر امارت است. با او در جمعه حاضر نشویم و در عید بیرون 

نرویم و اگر به ما خبر رسید که تو سوي ما رو آورده اي، او را بیرون مي کنیم که به شام رود. ان شاءالل«
حسین در این زمان در مدینه بود. برادرش محمد معروف به ابن حنفیه، که بر کشته شدن حسین نگران بود وي را ترغیب کرد که به کوفه نرود چون خون 
او را ریخته مي بیند و از او خواست به مکه رفته، آنجا اقامت گزیند تا راهي پیدا شود. چه در مدینه،  ولید بن عتبه از سوي یزید مامور شده بود که از حسین،  
عبدالل ابن عمر و ابن زبیر، به هر نحو که شده است بیعت بگیرد. و چون حسین حاضر به بیعت با یزید نشده بود، بر جان او نگران بودند. پس حسین با عیال 

و اصحابش به مکه رفت. 
دو روز پس از نامه ي اول، صد و پنجاه نامه دیگر از سوي اهل کوفه نوشته شد که در آن از حسین خواسته بودند به کوفه بیاید. این نامه ها را قیس بن مسهر 
صیداوي و عبدالرحمن بن عبدالل بن شداد ارحبي و عماره بن عبدالل سلولي، به او رساندند. نیز دو روز بعد هاني ابن هاني و سعید ابن عبدالل از سمت کوفه 
روانه شدند  با این نامه که : »اما بعد، بیا که مردم چشم به راه تو دارند و راي آنها در غیر تو نیست. بشتاب. بشتاب. بشتاب.« و سپس شبث بن  ربعي و حجاربن 
ابجر و یزید بن حارث شیباني و عروه بن قیس احمسي و عمرو بن حجاج زبیدي و محمد بن عمرو تیمي به او نوشتند: »اما بعد، اطراف زمین سبز شده است 

و میوه ها رسیده. اگر خواهي نزد ما آي، که بر سپاهي وارد مي شوي، آراسته به فرمان تو. والسالم«
رسوالن کوفه نزد حسین به هم رسیدند. حضرت مسلم را طلب کرد و او را از مضمون نامه ها و خواسته هاي شیعیان کوفه آگاه کرد. سپس این نامه را سوي 
کوفیان فرستاد : »اما بعد، هاني و سعید نامه هاي شما را آوردند و آنها آخرین فرستادگان شما بودند و دانستم همه   ي آنچه را که بیان کرده بودید. و گفتار 
همه شما این است که: »امامي نداریم، سوي ما بیا. شاید خدا به سبب تو ما را بر هدایت و حق جمع کند«. و من مسلم بن عقیل را ، برادر و پسر عم من که 
در خاندان من ثقه  من است سوي شما فرستادم و او را امر کردم که حال و راي شما را براي من بنویسد. پس اگر براي من نوشت که راي خردمندان و اهل 
فضل و راي و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفتند و در نامه هاي شما خواندم، به زودي نزد شما مي آییم. ان شاءالل. سوگند به جان خودم که 

امام نیست، مگر آن که به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد بر پاي دارد و دین حق را منقاد باشد و خویشتن را حبس بر رضاي خدا کند. والسالم«
این گونه بود که حسین به درخواست شیعیان کوفه که خواستار امامت او بر ایشان شده بودند، سوي کوفه رهسپار شد،  هر چند که در خواب و بیداري دیده 

بود و مي دانست خون او در نینوا بر زمین خواهد ریخت.
مسلم به نیابت از حسین مامور گرفتن بیعت از مردم کوفه شد و در نیمه رمضان سال شصتم از مکه، به سوي کوفه خارج شد. در کوفه، هجده هزار نفر از مردم 
با مسلم بیعت کردند و مسلم این را در نامه اي خطاب به حسین نوشت. نعمان ا بن بشیر که از آمد و شد شیعه در نزد مسلم نگران بود بر منبر رفت و از مردم 
خواست دست از فتنه بردارند و تفرقه میان مسلمانان نیفکنند. اما عبدالل بن مسلم بن ربیعه حضرمي شیوه ي نعمان را در برخورد با این فتنه ناسودبخش دانست 
و در نامه اي که به یزید نگاشت وي را فردي سست و ضعیف توصیف کرد و از یزید خوست فردي قدرتمند را به حکومت کوفه بگمارد. عماره بن عقبه و عمر 
بن سعد ابي وقاص نیز چنین نامه اي به یزید نوشتند. یزید که در حلب بود، نامه هاي ایشان را که دید از سرجون، خدمتگذار پدرش معاویه مشورت خواست و 

به رغم اینکه خود از عبیدالل ابن  زیاد بیزار بود، به سفارش معاویه عمل کرده ابن زیاد را به حکومت کوفه و بصره منصوب کرد.
عبیدالل فرداي گرفتن حکم حکومت کوفه، عازم شد و چون رسید، امارت کوفه به دست گرفت و خالیق را مرعوب خویش کرد، با بیم جان و امید مال. نیز 
از طریق معقل، غالمش، از محل اختفاي مسلم آگاه شد که در خانه هاني ابن عروه منزل گزیده بود. ابن زیاد هاني را خواست و تحت شکنجه گذاشت که 
مسلم را تحویل دهد. هاني ابا کرد و مسلم را تحویل نداد. پس هاني را کشتند. شیعیان که دانه به دانه با پاي خویش نزد مسلم آمده و بیعت کرده بودند، دانه 
به دانه او را رها کردند. »مسلم در مسجد با سي نفر بماند. چون چنین دید بیرون آمد و روي به ابواب کنده آورد. به ابواب کنده رسید و با او ده تن بود. از آن 
باب بیرون آمد. کسي نماند. به این سوي و آن سوي نظر انداخت. کسي ندید که وي را راهنمایي کند و خانه اش را نشان دهد و اگر به دشمني دچار گردد 
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وي را در دفع او اعانت کند«. 
این گونه بود که شیعیان حسین جملگي جا زدند و بیعت شکستند. مسلم که تنها مانده بود به خانه  پیرزني به نام طوعه رفت. زن او را پناه داد اما پسرش 
بالل بامداد آن روز جاي مسلم را لو داد. مسلم پس از نبردي جانفرسا دستگیر شد و سپس در امارت کوفه به شهادت رسید. سرش بریدند و به شام فرستادند 
و پیکرش را از بام به زیر انداختند. مسلم پیش از کشته شدن وصیت کرد که حسین را از آمدن به کوفه و خیانت شیعیان کوفه بیاگاهنند، بلکه مرکب و عیال 

خود به جایي دیگر بگرداند و ایمن باشد. 
حسین که ماه هاي شعبان و رمضان و شوال و ذي القعده و هشت روز از ذي الحجه را در مکه بود، هشت ذي الحجه ۶۰ هجري به سوي کوفه رهسپار شد، 
با بیش از ۸۰ نفر از خاندان و صحابه و اهل بیتش. از مکه به سمت ِ حاجر )از قراي بطن الرمه( رفت و سپس یک شبانه روز در خزیمّیه اتراق کرد. بعد از 
آن در نزدیکي آبي باالي »زرود« برفت و سپس در ثعلبیه و بعد بیامد تا زباله. در »زباله« خبر مرگ مسلم و هاني و قیس بن مسهر صیداوي را به او دادند. 
گریست. هنگام سحر از زباله راه افتادند و تا بطن العقبه پیش راندند. از آنجا رفتند تا در »شراف« منزل کردند. در نزدیکي شراف کوهي بود به نام ذوحسم، که 
حسین فرمان داد که صحابه در آنجا خیمه ها برپا دارند. در ذوحسم بود که حر بن یزید ریاحي با او روبه رو شد. حر اعالم کرد که از سوي ابن زیاد مامور است 
جلو حرکت حسین به سوي کوفه را بگیرد. حسین اعتنا نکرد. بعد از ذوحسم، حسین و یارانش به سمت بیضه و عذیب الهجانات راندند و از آنجا به بني مقاتل 
رفتند. از بني مقاتل به سمت کوفه رهسپار شدند و از محاذي کوفه باال رفتند تا به نینوا رسیدند. اینجا حسین گفت: »این زمین چه نام دارد؟«گفتند: »عقر«. 
گفت: »خدایا به تو پناه مي برم از عقر«. باز نام آن زمین را پرسید. گفتند: »کربال. آن را نینوا هم گویند که دهي  است بدین جا«. حسین را آب در چشم بگردید. 

گفت: »اللهم اني عذت بک من الکرب و بال«. که یعني خدایا به تو پناه مي برم از اندوه و رنج.
و خاک را ببوئید و گفت: »من در همین زمین کشته مي شوم« گفت: »فرود آیید! بارهاي ما اینجا بر زمین گذاشته شود و خون ما اینجا بریزد و قبور ما اینجا 

باشد. جد من رسول خدا با من چنین حدیث کرد.«
حسین را پیش از درآمدن از مکه بسیاري کسان بازداشته بودند، تا به سمت کوفه نرود و خون او نریزد. از جمله ابوالفضل ابن عباس  پسر عموي او  و محمد 
حنفیه برادرش. نیز ام سلمه و ابوبکر بن حارث. عبدلل ابن زبیر به دسیسه خواسته بود حسین به کوفه نرود. حتي سرکرده یزید در مکه ، یعني عمرو بن سعید 

ابن عاص نیز نتوانست مانع خروج او شود. نامه ي عبدالل بن جعفر نیز که از سمت عمرو بن سعید روانه شده بود جلودار او نشد. 
در ثعلبیه عبدالل بن سلیمان و منذر بن مشمعل و در بطن العقبه عمر بن لوذان از قبیله بني عکرمه از او خواستند بازگردد اما حسین پیش مي رفت  سمت 

کوفه  که قتلگاه او بود.
پیش خروج از مکه، کنار کعبه، میان حجر االسود و در ِ خانه ي خدا،  عبدالل بن زبیر به حسین گفت: »اگر خواهي در همین جا )یعني مکه( اقامت کن و ما تو 
را یاري مي کنیم و غم تو مي خوریم و با تو دست بیعت مي دهیم« حسین گفت: »پدرم علي حکایت کرد که در مکه قوچي است که به سبب او حرمت مکه 

شکسته شود. دوست ندارم آن قوچ من باشم«
ابراهیم وعده ِ پسرش داد و خداوند از او قوچي را پذیرفت،  اما علي سر پسرش حسین را جاي قوچ به دوست پیشکش کرد.

در ذوحسم، حسین حجاج مسروق را گفت اذان بگوید. و هنگام اقامه بیرون آمد با ازار و ردا و نعلین. خداي را سپاس گفت و ستایش کرد. آنگاه گفت: »اي 
مردم. من نزد شما نیامدم تا وقتي که نامه هاي شما به من رسید. و فرستادگان شما آمدند که: نزد ما آي! امامي نداریم. شاید به سبب تو خداوند ما را بر صواب 
و حق جمع کند. اگر بر همان عهد و پیمان استوار هستید، باز نمایید که مایه اطمینان من باشد و اگر نه بر آن عهدید که بودید، و آمدن مرا ناخوش مي دارید، 

از همین جاي باز مي گردم. و بدان جایي که بودم مي روم« اما هیچ یک در جواب او کلمه اي نگفتند.
پس رفتند تا در نینوا. و ظهر دهم محرم سال ۶۱ هجري، خورشید را سر بریدند و خون خدا را ریختند.

او گفته بود: »مرگ بر فرزندانِ  آدم بسته است، همچون گردنبند که بر گردن دخترانِ  جوان«. بعد از مرگ سر حسین را کسي ندانست کجا به خاک سپرده اند. 
یکي گفت در نینوا، دیگري گفت در شام، و دیگري گفت در کوفه. شاعري در این میان گفت:

»جستجوي مشرق و مغرب را واگذار. قبر او را در سینه ي من کنده اند«   
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»هیچ کسی به جرم درویشی در زندان نیست« جلمه ای که سخنگوی قوه قضائیه 
اعتقاد  داشتن  برای  نیز  اساسی  قانون  و همچنین  کند،   اذعان می  آن  به  کشور 
درویشی هیچ گونه منع و محدودیت قانوی و جزایی قرار نداده، اما فاصله این ادعا 

تا این واقعیت که در این سالها هزاران درویش پایشان به زندان باز شده و تبعید و شالق نصیبشان شده را چه چیزی پر می کند؟  
تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، معاونت در اخالل در نظم عمومی و عضویت در گروه، اتهام هایی که در چندین سال 
اخیر غیر از دراویش دامن بسیاری دیگر از طرفداران حقوق اولیه انسانی را نیز در ایران گرفته  ، اتهاماتی که کارشناسان حقوقی آنها را فاقد وجاهت قانونی 
خوانده و حتی مردم عادی نیز از آنها با عنوان »اتهام های کپی پیستی« یاد می کنند،  اتهاماتی که اکنون متوجه وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت 

مجذوبان نور و فعاالن حقوق دراویش در تهران و شیراز شده است.
به همین خاطر با رجوع به متن قوانین، به یافتن و بررسی مصداق واقعی این اتهامات برای پرونده وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور 
پرداختیم تا روشن شود که انتساب آنها چقدر به عدالت و حقیقت نزدیک است؟ و بهتر دریابیم که چرا دادگاه از در اختیار قرار دادن اوراق پرونده به وکال 

اجتناب می کند؟ و چرا از علنی بودن دادگاه علی رغم الزام قانونی آن، واهمه دارند؟
الف( تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران به نفع معاندین

قصد مخالفت با نظام، سوء نیت خاص این جرم است. هرچند که ظاهر ماده آن را بیان نمی کند اما فعالیت تبلیغی علیه نظام باید با قصد عناد و یا مخالفت 
با نظام باشد. منظور از نظام در این ماده در اصطالح حقوق اساسی، همان حکومت یا رژیم سیاسی است و مجموعه ارگانهایی است که به واسطه آنها حاکم 
به اعمال اقتدار می پردازد و مقصود از تبلیغ علیه نظام در این ماده، نفی کلّیت نظام یا ارگان ضروری نظام می باشد. ارگان ضروری نظام جمهوری اسالمی، 
جمهوریت نظام، اسالمیت ، تمامیت ارضی و مواردی از این قبیل می باشد و تبلیغ علیه اشخاص اگرچه دارای مقامات عالیه باشند و همچنین تبلیغ علیه یکی 

از قوای حاکم یا علیه یک دستگاه اداری، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
استفاده از واژه فعالیت تبلیغی در این ماده بیانگر نوعی استمرار در تبلیغات است. در پرونده حاضر قصد و هدف اصلی مدیران سایت مجذوبان نور صرفا تاکید 
بر قانون گرایی و مبارزه با قانون شکنی و قانون گریزی از سوی برخی نهادها و ارگان های نظام بوده است و انتقاد نسبت به عملکرد برخی ارگانها هرگز به 
معنای مخالفت با نظام سیاسی نیست و این انتقادها نیز برای رفع کاستی ها و جبران نقایص بوده است. دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی نیز که 
مدیران سایت مجذوبان نور توان خود را برای دفاع از حریم اعتقادی آنها به کار بسته اند در زمره گروه های مخالف نظام نیستند بنابراین رفتارهای مدیران 

مدیران این سایت را نمی توان فعالیت تبلیغی به نفع معاندین دانست.
ب( عضویت در گروه غیرقانونی؛

۱( قصد بر هم زدن امنیت کشور مبّین سوء نیت خاص این جرم است. پس مرام و اعتقادات مذهبی موثر در مقام نیست و هدف مرتکب باید برهم زدن امنیت 

وکالی پرونده و اتهامات بررسی
دراویشومدیرانسایتمجذوباننور

1.بررسیحقوقیاتهاماتانتسابی



کشور باشد در پرونده حاضر هدف مدیران سایت مجذوبان نور همانطور که بارها به آن تاکید کرده اند، دفاع از حریم اعتقادی بوده است و هرگز نه تنها قصد 
بر هم زدن امنیت کشور را نداشته اند بلکه اقدامات این افراد به عنوان اشخاص آگاه به موازین قانونی، حرکت در مسیر قانون گرایی و مبارزه با ناامنی در 

برخورد با دراویش بوده است. 
2( بر اساس ماده یک قانون فعالیت احزاب مصوب ۱3۶۰، حزب، جمعیت و امثال اینها که در ماده 4۹۸ قانون مجازات به آن اشاره شده، تشکیالتی است 
که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به 
صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلّی نظام جمهوری اسالمی مربوط باشد، مالحظه می شود که فعالیتهای رسانه ای سایت مجذوبان نور به عنوان 
پایگاه خبری دراویش تحت الشمول این تعریف قانونی قرار ندارد و به عنوان یک تشکیالت نیست بلکه تعدادی از دراویش به واسطه عالقه مشترک مذهبی 
و ایمانی با هم در کارها مشورت می کرده اند کمااینکه در این پرونده از اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور منع تعقیب حاصل کرده اند، چطور ممکن 
است که گروهی تشکیل شود ولی اعضای آن با هم تبانی نداشته باشند، این موضوع خود مّبین این است که مدیران سایت مجذوبان نور گروه و تشکیالت 

سیاسی نبوده اند و انتسابات این اتهام به آنها وجاهتی ندارد و وارد نیست.
ج( توهین به رهبر؛

۱( شرط توهین به رهبر در این ماده قصد تحقیر است و باید الفاظ و عبارات موهن درباره شخص ایشان به کار رود.
2( به موجب قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت و توهین مصوب 7۹، توهین عبارت است از به کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال 
و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور 

الفاظ توهین تلقی نمی شود.
3( اتهام توهین به رهبری در جلسه اخذ اخرین دفاع به متهمین اعالم شده و هیچ مدرک و سندی دال بر توجه اتهام به آنها تفهیم و ارائه نشده است. لذا کیفر 
خواست تنظیمی مخدوش و فاقد وجاهت است و می بایست اتهام مزبور به همراه مدارک به موکلین تفهیم شود تا امکان تدارک دفاع فراهم گردد ولی برای 
تشحیذ ذهن باید عرض شود که نگارش نامه مدیران این سایت به مقام رهبری، تنها مکاتبه رسمی این افراد با ایشان است. این نامه همان طور که از محتوای 
آن هویداست و در انتهای نامه نیز به آن اشاره شده صرفا بیانگر ستم های فراوان وارده بر دراویش در سالهای اخیر بوده و سراسر  آن رنجنامه  و تذکری 
است از سر تاثر و مشفقانه برای از بین رفتن ایرادات و نواقص موجود و برخورد با رفتارهای غیرقانونی برخی افراد در ارگان نظام . به نظر می رسد اینگونه 
مکاتبه شهروندی با شخص اول مملکت باید نشانه پویایی و مردم ساالری حکومت تلقی شود نه اینکه با نگارندگان آن برخورد قضایی و قهرآمیز صورت گیرد.

د( نشر اکاذیب؛
۱( دادگاه انقالب صالحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام را ندارد.

2( به موجب ماده 727 قانون مجازات ، جرم مندرج در ماده ۶۹۸ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. در جلسه اخذ اخرین دفاع این اتهام به 
موکلین اعالم شده و مقام تعقیب از ارائه و تفهیم متن شکایت شکات و دالیل و مستندات ابرازی خودداری کرده است .

ه ( معاونت در اخالل در نظم عمومی؛
دادگاه انقالب صالحیت ذاتی برای رسیدگی را ندارد.

به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری معاون جرم در دادگاهی محاکمه می شود که  صالحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در پرونده حاضر 
متهم اصلی مشخص نیست فلذا باید متهم اصلی و محل محاکمه وی مشخص شود تا معاون جرم هم در آن دادگاه و پس از محاکمه متهم اصلی محاکمه 

شود.
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با  آنها  تفاوت  بیان  و  ادبی  ساده ترین ضمایر  معنای  انتقال  برای  گاهی  متاسفانه 
با  مقوله تصوف  دو  تضاد  و  مغایرت  تفهیم  و  با »ما«  فرق »من«  مانند  یکدیگر 

سیاست و امنیت به مخاطبین خویش دچار مشکل می شویم.
پس از تخریب حسینه شریعت قم در بهمن ماه ۱3۸4 تا امروز هرچه سعی کرده ایم نتوانسته ایم به بعضی از دولتمردان و برخی از مراکز امنیتی تفاوت دو 

ضمیر »من« و »ما« یعنی فرق »درویش« یا به عبارت دیگر »من« و مکتب درویشی یا همان »ما« را تفهیم نماییم.
بارها بر این نکته تاکید کردیم که »من« یا یک »درویش« مانند همه ی شهروندان کشور در تمام سختی ها و مشکالت و همچنین نعمت ها و مواهب اجتماعی 
شریک است و در مقام یک شهروند و فردی متعلق به اجتماع این حق و وظیفه را داراست که در مسائل جامعه صاحب نظر بوده و در تعیین سرنوشت خود 
دخالت داشته باشد. ممکن است این فرد با فرد دیگری که او نیز درویش است دو نقطه نظر متفاوت و حتی متضاد داشته باشد اما این نقطه نظرها هیچکدام 
به معنای نظر مکتب درویشی یا همان واژه »ما« نیست. لذا بارها متذکر شده ایم که درویشان مانند همه ی شهروندان می توانند تمایل به یک فکر و اندیشه 
سیاسی داشته باشند اما مکتب درویشی دخلی به سیاست ندارد. چون اساسا سیاست و تصوف دو مقوله متفاوت است که با یک معیار و یک واحد سنجش قابل 
بحث و بررسی نیست. سیاست در مقوله علوم دنیوی و عرفان در مقوله علوم الهی است. این برای کسب قدرت تالش می کند و آن برای وصول و قرب به 

حضرت باری و....
شنیده ایم که در کیفر خواست دراویش و وکالی دربند زندان اوین، از سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی به عنوان فرقه ضد امنیتی یاد شده است. سوال 
اینجاست که انشاگر این کالم، امنیت را چگونه تفسیر کرده است؟ بر کدام اساس مکتب درویشی را ضد امنیتی قلمداد نموده است؟ آن امنیتی که مد نظر 

گویندگان این کالم است چیست که در این نظرگاه مکتب درویشی مخالف آن محسوب شده است؟
در یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی مفسر امنیت قانون است و خطوط قرمز آن را قانون معین می کند نه سیاست و نه جناحی در قدرت و یا مراکز امنیتی.

امنیت حقیقی آرامش روانی جامعه در مقابل تهدید های داخلی و خارجی است. توان مقابله با تهدیدات و ایجاد امنیت در عدم ضعف مدیران جامعه در اجرای 
قانون و حراست از حدود و مرز های قانونی است.

۲.مکتبدرویشیوامنیتکشور

بررسیاتهاماتوپروندهوکالیدراویشومدیرانسایتمجذوباننور
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بزرگترین توهین به نظام سیاسی کشور در بیان این کالم مستتر است که نظام جمهوری اسالمی مکتب درویشی یعنی مکتب ایمان به خداوند را دشمن و 
مخالف امنیت خود می داند. آیا تهذیب و تزکیه نفس امری ضد امنیتی است؟ آیا معارف الهی و سلوک برای وصول به باالترین مقامات معنوی دشمنی با 
امنیت است؟ وآیا در نفی مکتب عرفان و تصوف می توان به اثبات درستی رفتارهای غیرقانونی رسید؟ اگر یک درویش و وکیل دادگستری به تشخیص چند 
مامور وزارت اطالعات مخرب امنیت تلقی شود، منطقی است این موضوع را بسط داده و تمام دراویش و مکتب درویشی را جمعیتی ضد امنیتی دانست؟ واقعا 

چگونه فکر کرده اند؟ اساسا آیا به عمق کالم خود فکر کرده اند و می دانند عمال چگونه حیات و حقوق شهروندان کشور را به بازی گرفته اند؟! 
آیا با چنین تفکراتی می توان امنیت کشور را بر قرار کرد و وحدت ملی را حفظ و شکوفا ساخت؟ این است آن شعار وحدت مسلمین؟ بر این اساس فردا اگر رفتار 
یک فیلسوف را ضد امنیت کشور تشخیص دادید، فلسفه و همه فیلسوفان ضد امنیتی نمی شوند؟ و همچنین رفتار یک پزشک موجب نمی شود علم پزشکی 

از دروس دانشگاه ها حذف و جامعه پزشکی ضد امنیتی تلقی شود؟
و آیا کار به آنجا نمی رسد که اگر مسلمانی ضد امنیتی محسوب شد، اسالم ضد امنیتی شود؟ تا کجا می خواهند پیش روند؟ کاش با این رفتار حداقل متوسل 

به قانون و دین نمی شدند.
برادران و وکالی زندانی ما نه رفتار غیر قانونی داشتند و نه ضدیت با نظام، بلکه اقدامات آنها تنها در راستای رسالت شغلی و غیرت درویشی و در جهت 

رفع ظلم و قانون شکنی بوده است. چگونه و با کدام استدالل مقامات قضایی و امنیتی از رفتار آنها به ضد امنیتی بودن طریقت دراویش گنابادی رسیده اند؟
دادگر آسمان که ملک به شه داد         داد که تا خاکیان رهند ز بیداد
گر ندهد داد به خلق دادگر خاک          دادگر آسمان ستاند از او داد

داد تو را داد، تا که داد دهی تو             ور ندهی داد، داد از تو کند داد
داد ده امروز تا که داد دهندت               فردا کانجا یکیست بنده و آزاد
گوش به فریاد دادخواه ده امروز                 تات به فردا نکرد باید فریاد

در تاریخ ۱3 شهریور ۱3۹۰ جمعی از وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان 
به زندان  نور به شکل خشونت باری توسط مامورین وزارت اطالعات دستگیر و 
اوین منتقل شدند و تا امروز 7۰ روز را در سلول های انفرادی بند 2۰۹ سپری و 
بیش از ۱2 ماه را نیز در بند 3۵۰ زندان اوین در وضیعت بالتکلیفی مطلق و بدون 

هیچ حکم و دادگاهی بازداشت بوده اند.
جلسه رسیدگی به پرونده این افراد قرار است که در سه روز متوالی در 2۱،22،23 آبان ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی 
صلواتی برگزار شود. توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در فرقه انحرافی از عنواین اتهامی 
منتسب به این هفت تن است که قرار است که در این جلسه رسیدگی شود اما تا کنون پرونده اتهامی آنها در اختیار تمامی وکالی آنها قرار نگرفته و در این 

مدت نیز این افراد هیچ گونه مالقاتی با وکالی خود نداشته اند و قاضی پرونده به علت امنیتی خواندن پرونده از در اختیار دادن آن به وکال اجتناب می کند!
پیش از این نیز جلسه دادگاهی مورخ 2۶ اردیبهشت سال جاری برای رسیدگی به اتهامات این دراویش و زندانیان عقیدتی تعیین شده بود، اما به علت عدم 
ارائه پرونده های اتهامی توسط قاضی پرونده به وکالی مدافع جهت مطالعه و تدارک دفاع، این افراد شرایط دادرسی را غیر قانونی و غیر عادالنه خوانده و از 

شرکت در دادگاه خودداری کردند.
در میان این افراد ۵ وکیل دادگستری و یک خبرنگار و مستند ساز و یک فعال حقوق دراویش و مدیر سایت مجذوبان نور حضور دارند. این افراد در طول سالها 
به پیگری حقوقی پرونده های نقض حقوق دراویش،  فشار اعمالی نیروهای امنیتی و تخریب حسینه ها می پرداختند و عالوه بر پیگیری های قانونی، با نوشتن 
نامه های متعدد به مسئولین مملکتی و تذکر این بی قانونی ها بر رعایت قانون اساسی تاکید می کردند ، حال این اقدامات محملی برای انتساب اتهامات: 
توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در فرقه ضد امنیتی و انحرافی درویشی بر آنها شده است.

وزارت اطالعات در گردشکار نهایی خود علل و انگیزه ارتکاب جرم از سوی مدیران سایت مجذوبان نور را اینگونه اعالم داشته: مبارزه با نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، اعتقاد به جدایی صوری دین از سیاست، بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف، سو استفاده از عقاید 
فرقه ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات، نشر اکاذیب و تشکیل گروه های خشن و فرقه گرا و کسب منافع مالی و  همچنین با »افراط گر« و 

» گستاخ« خواندن این افراد و نسبت دادن رفتارهای مخل امنیت تمامی اعضا را مستحق اشد مجازات خوانده است.
با نگاهی به سیر تکمیلی این پرونده از مرحله بازداشت تا بازجویی، حبس و دادرسی، تخلفات و نقض قوانین آشکاری به چشم می خورد که سواالت زیادی را 
به ذهن متبادر می سازد. سواالتی مثل این موضوع که اگر قوه ی قضائیه بنای مستقل عمل کردن دارد پس چرا در انجام تخلفات)که موارد آن نیز در ضمیمه 
آمده( با وزارت اطالعات هم داستان شده و از ایجاد شرایط دفاع عادالنه و علنی بودن دادگاه بر خالف نثر قانون اساسی ممانعت می کند؟ به کدام قانون و 
منطق، وکیل باید از افرادی دفاع کند که اجازه مطالعه پرونده و مالقات با آنها را ندارد؟ آیا دادگاهی که در آن طرح اتهام های سنگین به سادگی انجام شود 

ولی امکان تبری جستن و دفاع میسر نباشد، می تواند عادالنه باشد؟

تخلفات و بعضا جرایمی که از سوی مقامات قضایی و کارشناسان وزارت اطالعات در این پرونده صورت گرفته به شرح زیر است:
• صدور دستور غیرقانونی تیراندازی به متهمین از سوی مقام قضایی

• دستگیری و بازداشت غیر قانونی از طریق صدور حکم جلب سیار در شرایطی که متهمین دارای شخصیت اجتماعی، دارای نشان و آدرس دقیق بوده اند ) 
نقض مواد ۱۱2 و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری(

• بعضا ضرب و شتم و توهین در زمان دستگیری به گونه ای که حتی برخی افراد از ناحیه عضوی از بدن دچار آسیب جدی شده اند.

3.دادگاهوکالیدراویشومدیران
سایتمجذوباننورمحلبیداداست!
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• طرح سواالت تلقینی و اعتقادی و غیر مرتبط با پرونده )نقض اصل 23 قانون اساسی و بند ۱۱ قانون  احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(
• بستن چشم، تحقیر و استخفاف متهمین ) نقض بند ۶ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی(

• توقیف غیر قانونی اموال و مدارک شخصی و عدم تنظیم صورت جلسه و عدم استرداد آنها ) نقض مواد ۹۶، ۱۰3 و ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری(
• ورود غیرقانونی به منازل برخی افراد در شب برای دستگیری و نقض موازین شرعی و تخریب اموال اشخاص ثالت که ارتباطی به پرونده نداشته اند ) نقض 

ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری(
• انتقال غیرقانونی و بال وجه برخی از متهمین حتی با اسامی جعلی و غیر واقعی از طریق فرودگاه شیراز به تهران

• نگهداری افراد مورد اتهام در سلول انفرادی تا 7۰ روز و محرومیت آنها از تلفن و مالقات و هواخوری
• عدم پذیرش وثیقه و کفالت از سوی مقام تعقیب در دادسراهای تهران و شیراز )نقض ماده ۱3۸ قانون آئین دادرسی کیفری(

• عدم رعایت تناسب در صدور قرارهای تامین کیفری )نقص ماده ۱34 قانون آئین دادرسی کیفری(
• کوتاه کردن شارب و موی متهمین به زور و اجبار در بازداشتگاه 2۰۹ اوین به منظور تحقیر و بی احترامی به اعتقاد درویشی آنها

• عدم ابالغ صحیح قراردادهای تامین و عدم اجرای تشریفات قانونی
• تمدید غیرقانونی قرار بازداشت موقت یکی از متهمین ) مصطفی دانشجو( و عدم تعیین تکلیف در خصوص این قرار با گذشت ۱۰ ماه.

• ارسال پرونده از سوی دادسرای امنیت تهران به دادگاه فاقد صالحیت ذاتی
• عدم اجازه مطالعه دقیق و صحیح پرونده به متهمین و کلیه وکالی آنها و عدم اجازه مالقات با وکیل ) نقض ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری(

• تفهیم اتهامات جدید در جلسه اخذ آخرین دفاع در دادسرا و طرح سواالت عقیدتی و عدم ارائه هر گونه دلیل و مستند قانونی در زمان اعالم اتهامات 
• دخالت وزارت اطالعات در تحقیقات پیرامون عناوین اتهامی که رسیدگی به آن در صالحیت ضابطین دادگستری است نه این وزارتخانه و ارجاع امر تحقیقات 

از سوی بازپرس ۸ دادسرای امنیت تهران به وزارت اطالعات در شرایطی که این نهاد ضابط قضایی نیست.

نکات حقوقی در خصوص عدم صالحیت ذاتی و محلی دادگاه انقالب تهران :
• محل سکونت، کار و حتی محل دستگیری اکثر متهمین شیراز بوده و چون اتهام وارده در خصوص فعالیت سایت مجذوبان نور است و پایگاه اصلی سایت 

نیز شیراز بوده لذا دادگاه انقالب تهران صالحیت رسیدگی محلی برای رسیدگی ندارد.
• بر اساس مواد 7۵۸ و 7۵۹ قانون مجازات اسالمی رسیدگی به جرایم رایانه ای خارج از صالحیت دادگاه انقالب است و می بایست در دادگاه ویژه جرایم 

رایانه ای رسیدگی شود.
• ماده ۵ قانون اصالح تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، صالحیت رسیدگی دادگاههای انقالب را محصور کرده است و در آن رسیدگی به اتهام نشر 

اکاذیب و اخالل در نظم عمومی عنوان نشده پس دادگاه عمومی صالحیت رسیدگی به این 2 اتهام را دارد نه دادگاه انقالب.
• ماده واحده قانون رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب ۵۸ شورای انقالب، اقدام علیه امنیت کشور را جرم سیاسی تلقی کرده است و در ماده ۱3 قانون 
فعالیت احزاب مصوب ۱3۶۰ مصادیق متعددی از جرایم سیاسی تعیین شده است که تبلیغ علیه نظام از جمله آنهاست. اتهام انتسابی به مدیران سایت مجذوبان 
نور در زمره جرایم سیاسی است و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه و به طور علنی 
انجام شود. همچنین بر اساس تبصره ماده 4 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاهی عمومی و انقالب رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه های کیفری استان 

به عمل می آید و دادگاه های انقالب صالحیت رسیدگی را ندارند.

بررسیاتهاماتوپروندهوکالیدراویشومدیرانسایتمجذوباننور
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بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

                                                     سعدی
برادران عزیز جامعه ی انسانیت

ما جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی هستیم و از کشورمان ایران، این نامه را خطاب به شما می نویسیم. ما از همان مسلک و تباری هستیم که انسان 
های اندیشمندی چون مولوی و عطار و خیام را به جامعه انسانی تقدیم کرده است. سراینده همان شعری که شما بر سردر سازمان ملل و ما در مطلع این نامه 

حک کردیم، یکی از مشایخ ما جناب سعدی  شیرازی است. شعری که نماد امید برای مظلومان و همبستگی انسان ها شده است.
اما امروز ما در کشورمان آزاد نیستیم تا خود را به عنوان درویش معرفی کرده و بر طبق مسلک و عقیده مان که منطبق با شریعت اسالم و مذهب تشیع که 

مذهب رسمی ایران نیز هست، عمل کنیم.
ما دراویش نعمت اللهی گنابادی سال هاست که به بهانه های مختلف به سفارش نهادهای امنیتی از کار بی کار می شویم،از حق آموزش عالی محروم می شویم، 
خانه و محل کارمان و حتی اندیشه مان با رفتارهای خصمانه و حتی وحشیانه نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار می گیرد. محل عبادتمان را آتش می زنند و با 
بولدوزر خراب می کنند. دراویش را به شیوه  ای مرعوب کننده از شهر خارج می کنند و مورد ضرب و شتم جسمی و روانی قرار می دهند، به طور پیاپی بازداشت 
می کنند و در سلول های انفرادی در حبس نگه می دارند و به روش قرون وسطایی مورد بازجویی قرار می دهند و در حالی که با رجوع وکالی دادگستری و با 
عنایت به اصول مصرح در قانون اساسی خواستار برخورد قانونی ماموران هستیم، وکالی مان را نیز دستگیر می کنند و بدون محاکمه، آنها را مجرم می خوانند 

و در زندان نگه می دارند.
ما را بایکوت خبری کرده اند، جراید روزنامه ها حق انتشار هیچ مطلبی از ما ندارند، صدای ما سرکوب شده تا ستم هایی که برما می رود دیده نشود و رنج و 
آمال ما فریاد نشود. فعاالن حقوق بشر وخبرنگاران به جرم اینکه صدای ما را منعکس کردند و از نقض حقوق انسانی و اجتماعی ما سخن گفته اند، محکوم 

به زندان و حبس شده اند. .
اینک بیشتر از یک سال است وکالی ما درویشان گنابادی و فعاالن حقوق ما )آقایان حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسالمی، امید 

بهروزی، افشین کرم پور و رضا انتصاری( در بند امنیتی زندان اوین تهران محبوس هستند در حالی که هیچ دادگاهی برای آنان برگزار نشده است.
یک سال و اندی از حبس افرادی می گذرد که طرفداران حق آزادی عقیده و بیان هستند می گذرد. رساندن صدای مظلوم ما و دادخواهی قانونی حق ما امروز 
جرم آنها شده است. نیروهای امنیتی و قضایی  مطیع و دستوربگیر نیز جز پرونده سازی بی  وقفه و نسبت دادن اتهام های واهی و بی پایه و اساس به کسانی  که 

کاری جز دفاع از حقوق قانونی دراویش نکرده اند اقدامی نمی کنند.
برادران عزیز

دوران تفتیش عقاید گویا هنوز به قرون وسطی ختم نمی شود، نیروهای امنیتی کشور ما را به خاطر عقایدمان به عنوان فرقه ضد امنیتی و منحرف قلمداد می 
کنند، حال ما از شما می خواهیم که به ستمگران نادان توضیح دهید که مسلکی قرن ها آموخته که افکار خود را به شعر و هنر بیان کند، هرگز راهی به سوی 
خشونت و برهم زدن امنیت ندارند. ما این نامه را نوشتیم تا صدای کسانی شویم که زمانی داد ما را در محکمه های کشورمان بلند می کردند و از ما دفاع می 

کردند ولی امروز خود اسیر زندان شده اند، و از شما می خواهیم که به رسم انسانیت پیگیر حقوق آنها در محاکم بین المللی باشید.

به گنابادی نعمتاللهی طریقت دراویش نامه
سازمانمللوسایرسازمانهایحقوقبشری
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ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
جناب آقای آیت الل هاشمی رفسنجانی

با سالم ؛
ایجاد ارگان و نهادی بنام »مجمع تشخیص مصلحت نظام« برای دستیابی و تشخیص دستور العمل هایی است که مصالح نظام در آن لحاظ شده باشد. مسلم 
است »نظام » به اعتبار آنکه عناصر تشکیل دهنده آن، نماینده و منتخبین مردم هستند مترادف با »ملت ایران » است و در واقع نام اصلی این نهاد »مجمع 
تشخیص مصلحت ملت ایران« خواهد بود. جدایی و فاصله »نظام« و »ملت ایران« از یکدیگر، عمال سمت و سوی »مصلحت« را تغییر و نوع و شکل 
»تشخیص« را دگرگون و هدف اعضای »مجمع« و اساسا انگیزه و دلیل ایجاد آن را مبهم! کرده و زیر سوال خواهد برد. به زبان دیگر در حد فاصل هم سویی 

یا تضاد »نظام« و »مردم« جایگاه این نهاد را در روند سیاسی کشور تعریف و مشخص خواهد شد.
پس از بیان این مقدمه، تقاضای ما جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی آن است که چون جنابعالی و زیر مجموعه ی شما این توان را دارا می باشید 
که مصالح کل ملت ایران را تشخیص دهید، به حتم توان آن را نیز دارید که مصالح بخشی از شهروندان کشور را نیز تشخیص و راهکاری مناسب را برای 

رفع مشکالت آنها ارائه فرمایید.
در سال ۱3۸۸ دراویش گنابادی به صورت گسترده در انتخابات شرکت کرده و به آقای کروبی رای داده اند، دلیل انتخاب هم دفاع جوانمردانه و شجاعانه وی 
از حقوق پایمال شده دراویش در تخریب دو حسینه  در شهرهای قم و بروجرد بود و در واقع حمایت از ایشان جنبه سیاسی نداشت بلکه صرفا به جهت قدردانی 
و تشکر از وی بود. به حوادث بعد از انتخابات واقفید. آن روزهای تلخ به تاریخ پیوسته و فراموش شده، اما برای دراویش گنابادی حکایت همچنان باقیست !!!

همانگونه که مستحضرید در شهریور ماه ۱3۹۰ جمعی از وکالی دراویش توسط سربازان گمنام وزارت اطالعات دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 
ماه ها در زیر سخت ترین شرایط روحی و جسمی مورد آزار و بازجویی بوده اند. یکی از اساسی ترین اتهامات آنها به اصطالح دخالت در فتنه ۸۸ است.

شاید، البته شاید! اگر منتخب دراویش پیروز انتخابات شده بود امروز وکالی ما در چنین شرایطی نبودند و ما نیز فتنه گر، منحرف و ضد امنیتی محسوب 
نمی شدیم. شاید! اشتباه از سوی ما بود که تصور کردیم در کشور خویش حق حیات داریم و می توانیم در تعیین سرنوشت خود موثر باشیم. اطالع نداشتیم که 

اگر دیگران! برای ما تصمیم نگیرند و ما استقالل داشته باشیم و از کانون های قدرت کسب تکلیف نکنیم چه روزهای تلخی در انتظار ما خواهد بود.
تا انتخابات سال ۹2 هفت ماه وقت داریم و باید اندیشه کنیم و مصلحت خویش را دریابیم، از خود می پرسیم چه باید کرد که به شرایط گذشته مبتال نشویم؟ 
وقتی رای دادن به شخصیتی که از فیلترهای مختلفی چون شورای نگهبان و ارگان های دست اندر کار از جمله وزارت اطالعات عبور کرده است می تواند 

مشکل ساز شود، تکلیف ما چیست؟ و چه تضمینی وجود دارد که مصیبت وارده بر ما حتی در ابعاد وسیعتری مجددا تکرار نگردد؟
از باب مشورت می پرسیم که مصلحت ما چیست؟! و لطفا در چنین شرایطی یک بار دیگر تعریفی مشخص و قابل فهمی از واژه ی »نظام« ارائه فرمایید 
چرا که ظاهرا نظام به معنای هماهنگی و نظم بر اساس قانون در یک ساختار سیاسی است، در صورتی که آنچه مشهود و ملموس است خالف آن را نشان 
می دهد و البته واژه های دیگری نیز وجود دارد مانند »آزادی«، »امنیت«، »قانون«، »عدالت« و ... که باید مورد بازنگری قرار گرفته و معانی خاص سلیقه ای 

آن تعریف شود.
ما تا آن زمان که واقف به معنای جدید واژه های مذکور نشده ایم در تشخیص مصالح سیاسی و اجتماعی خود عاجزیم. آیا جنابعالی و »مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« راهکاری را برای دراویش می توانید ارائه دهید که وزارت اطالعات یا ارگان و نهاد دیگری ما را به جرم تبعیت از آن مورد مواخذه و مجازات 

قرار ندهند؟
در پایان امیدواریم هرچه سریعتر فرزندان جنابعالی و البته اشخاصی که به هر دلیل نتوانسته اند پی به معانی جدید واژها برده و در زندان ها بسر می برند آزاد 

شده و آزادی همه ی ملت ایران با هر فکر و سلیقه  ای بتواند در راستای مصلحت نظام قرار بگیرد.

جمعی از دراویش گنابادی

تشخیص مجمع رئیس به گنابادی دراویش نامه
مصلحتنظام؛»شمابگوییدمصلحتماچیست؟«



جمعی از دارویش نعمت اللهی گنابادی طی نامه ای به اتحادیه کانون های وکالی دادگستری سراسر ایران 
خواستار رسیدگی سریع کانون وکال به زندانی شدن وکالی خود شدند.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ صبح روز یک شنبه تعدادی از دراویش ساکن شیراز نامه ای را که جمعی از 
دارویش خطاب به رئیس اتحادیه کانون های وکالی دادگستری، آقای مندنی پور نوشته بودند را به نمایندگی 
از آنها به دفتر کانون وکالی شیراز برده ضمن یادآوری و تذکر اینکه وکالی آنها آقایان فرشید یداللهی و 

امیر اسالمی که از وکالی تحت پوشش کانون وکالی فارس به همراه آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی بیش از یک سال است که بدون هیچ حکم و 
محاکمه ای در زندان هستند، خواستار رسیدگی و اقدام کانون وکال در جهت حمایت از وکالی خود شدند.

این دراویش در نامه خود عنوان کردند که »وکالی محترم ما از حقوق قانونی ما دفاع کرده اند و چون زبان اعتراض به اعمال خالف قانون گشوده اند هم 
اکنون به عنوان متهم محاکمه می شوند. وکالی ما جرم و جنایتی مرتکب نشده اند. جرم آنها این است که اعمال خالف اصول قانون اساسی ، خالف اصول 
اسالمی و انسانی را می فهمیده و آنها را بیان می کردند که مسولین مملکتی بدانند و جرم بزرگتری که آنها مرتکب شده اند آن است که به این اعمال خالف 

قانون اعتراض کرده اند!!!
آنها همچنین در نامه خود رسیدگی و توجه کانون وکال به این نامه را وظیفه این کانون در جهت دفاع از حیثیت و شرافت شغل وکالت و حفظ معنا و مفهوم 

حقیقی استقالل کانون دانستند.
متن این نامه به شرح زیر است:

هو
۱2۱

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری؛
جناب آقای دکتر مندني پور

با سالم؛
احتراما ما، جمعی از دراویش گنابادی و پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی به استحضار می رسانیم:

پس از تحمیل یک دوره طوالنی از محدودیت و فشارهای غیر قانونی و برخوردهای ضد انسانی از جمله تخریب حسینه ها و اماکن عبادی و حتی تخریب 
منازل شخصی دراویش، احضارهای خالف قانون، ایجاد رعب و وحشت، دستگیری، بازداشت، زندان، شالق و تبعید و... بیش از یک سال است که جمعی 
از وکال و کارشناسان حقوقی این طریقت معنوی را بازداشت نموده اند. برنامه ریزان و عامالن این وقایع به بهانه حفظ نظام و کنترل جامعه حقوق قانونی 
دراویش را پایمال تحلیلهای سیاسی و امنیتی خود کرده و توهم توطئه آنها را به سویی کشانده است که وکالی شجاع و قانون مدار و با شرافت را به دلیل 

دفاع از حقوق این بخش از شهروندان کشور به جرایم واهی متهم نموده اند.
عالیجنابان؛ در میان جمع دستگیر شده آقایان فرشید یداللهی و امیر اسالمی از وکالی تحت پوشش کانون وکالی فارس می باشند و آقایان امید بهروزی و 
مصطفی دانشجو نیز از وکالی مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه بوده که قبال به دلیل فشار مراکز امنیتی بر این مرکز پروانه وکالت آنها باطل شده است.

آقای رئیس؛ وکالی محترم ما از حقوق قانونی ما دفاع کرده اند و چون زبان اعتراض به اعمال خالف قانون گشوده اند هم اکنون به عنوان متهم محاکمه 
می شوند. وکالی ما جرم و جنایتی مرتکب نشده اند. جرم آنها این است که اعمال خالف اصول قانون اساسی ، خالف اصول اسالمی و انسانی را می فهمیده 
و آنها را بیان می کردند که مسولین مملکتی بدانند و جرم بزرگتری که آنها مرتکب شده اند آن است که به این اعمال خالف قانون اعتراض کرده اند. این 

اقدامات از نظر تشکیل دهندگان این پرونده گناهی است غیر قابل بخشش و موجب کیفر و مجازات .
آقای رئیس؛ اگر شرایط حاکم بر کانون وکال همچون مرکز امور مشاوران حقوقی است و اگر کانون وکالی دادگستری صرفا وکالیی را تحویل جامعه می 
دهد که تنها فکر امور مادی و زر اندوزی و پرداخت سهم کانون برای تهیه ساختمان و برگذاری جشن باشد؛ از نوشتن این نامه و اینکه وقت شریف شما را 

گرفتیم عذر خواهی می کنیم چون تکلیف ما روشن است.
اما اگر کانون وکالی دادگستری مستقل و دارای شخصیت حقوقی است، اگر این موسسه حافظ مرزهای عدالت و قانون در جامعه است، اگر این نهاد مدنی 
برای صدور پروانه ای که به وکیل می دهد ارزش قائل است، اگر کانون وکال خود را مأمن و پناهگاه ستم دیدگان جامعه می داند، اگر برای کانون وکال 
پایبندی به سوگند وکالتش حائز اهمیت است، اگر کانون وکال در مقام دفاع از وکیل و حقوق شهروندان با قانون گریزان و قانون شکنی صاحبان قدرت 
شجاعانه مقابله می کند و نفوذ اربابان قدرت و سیاست را در حرکت و عملکرد این نهاد مدنی دخل و تصرف ندارد و انگ اتهامات سیاسی شما را از حمایت 
صنفی از وکالیی که پایبند به سوگند وکالت بوده و شرافت خود را فدای مادیات نکرده و برای جامعه وکال آبرو و عزت آفریده و باعث اعتبار بخشی به این 
نهاد دیرپای مدنی شده اند، باز نمی دارد، این نامه به حتم برای جنابعالی و همکارانتان نوشته شده و انتظار می رود کانون وکال نیز به داشتن این چنین وکالی 
شجاع و وجدان مدار افتخار کند، و فراموش نکند که در گذشته نیز وکال با همین روحیه برای پیروزی این انقالب زحمت ها کشیده اند، انتظار می رود که 
کانون وکال وظیفه انسانی خود در قدردانی و ارج نهادن به عمل نیک، با تأسی و طرفداری از نیکی انجام دهد، انتظار می رود کانون وکال وظیفه قانونی خود 
را نیز در دفاع از حقوق وکالی تحت پوشش خود انجام دهد چرا که کانونی که نتواند از وکالی تحت پوشش خود دفاع کند، استقالل یا عدم استقالل آن 

چه فایده و معنا و مفهومی دارد؟

با سپاس و احترام فراوان
جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

نامهجمعیازدراویشبهاتحادیهسراسری
کانونهایوکالیدادگستریایران
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تبدیل بهمخروبه قزوین احمدغزالیدر مزارشیخ
شد

به قبلی ابالغ و اطالع بدون مرادی صالح انتقال
دادگاهبرایدفاع

عدمبرگزاریدادگاهکسرینوریوجوشدیدامنیتیدردادگاهانقالبشیراز

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آرامگاه شیخ احمد غزالی در قزوین مدت 
دو سال است که به بهانه تعمیر و مرمت مورد بی توجهی قرار گرفته است. 
این مزار که مربوط به دوره صفوی می باشد و در فهرست آثار ملی نیز به 
ثبت رسیده است اکنون به مخروبه تبدیل شده و از آن به عنوان انبار استفاده 
می شود. در این گزارش آمده است که سنگ مزار نیز به محل دیگری منتقل 

شده و با بستن درب مزار به هیچ کس اجازه بازدید و زیارت داده نمی شود.
احمد غزالی از عرفای قرن ششم هجری قمری و قطب هفتم سلسله نعمت 
داری  نگه  و  حفظ  در  مسئوالن  توجهی  بی  متاسفانه  است.  گنابادی  اللهی 
میراث فرهنگی مخصوصا میراث صوفیه در سایر شهرها کشور نیز ادامه دارد.

صالح  آقای  نور؛  مجذوبان  سایت  خبرنگار  گزارش  به 
شیراز  آباد  عادل  زندان  در  زندانی  دراویش  از  مرادی 
صبح روز چهارشنبه ۱7 آبان ماه برای رسیدگی به اتهام 
در  شیراز  جزایی  و  عمومی  دادسرای  به  اکاذیب  نشر 
حالی منتقل شد که هیچ گونه ابالغی در این خصوص 
به وی صورت نگرفته بود. وکیل این درویش می گوید 

که این جلسه برای رسیدگی به اتهامات 3 درویش گنابادی دیگر آقایان بهزاد 
نوری و فرزاد درویش و خانم فرزانه نوری نیز تعیین شده بود اما به دلیل عدم 
ابالغ قانونی و فرستاده شدن احضاریه به این افراد و نیز وکالیشان این جلسه 
های  پرونده  در  قانون  »طبق  کرد:  اضافه  وکیل  شود.این  تجدید  باید  قانونًا 
کیفری ابالغ باید به صورت کتبی به وکال و موکل صورت پذیرد و فاصله زمانی 
ابالغ و اقدام می بایست حداقل ۵ روز باشد، اما در این مورد تنها به یکی از 
وکال، سه روز قبل از دادگاه به صورت تلفنی اعالم شده، که با توجه به رعایت 

نشدن موارد قانونی فوق این جلسه باید تجدید شود«.
الزم به یادآوری است که هفته گذشته نیز جلسه دادگاه مشابهی بدون انجام 
تشریفات قانونی دادرسی برای این 4 تن تعیین شد، در این جلسه نیز وقتی 
آقای صالح مرادی به اجبار از زندان به دادگاه آورده شد، خطاب به قاضی دادگاه 
اعالم کرد: »به دلیل عدم ابالغ احضاریه به من و وکیلم و جلوگیری از مالقات 
با وکیلم هیچ دفاعی از خودم ندارم.« که قاضی پرونده نیز با تایید موضوع غیر 
قانونی بودن احضار بصورت تلفنی گفت که جلسه دادگاه را تجدید خواهد شد.

متاسفانه تخلفات قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه های دراویش همچنان 
زندانی دراویش در  پرونده مدیران سایت و وکالی  به طوری در  دارد،  ادامه 
تهران نیز با توجه به اینکه کمتر از 4 روز به تاریخ دادگاه مانده است، همچنان 
به بسیاری از وکال احضاریه تسلیم نشده است و هنوز هیچ گونه مالقاتی بین 

وکال و موکلین پرونده صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقای کسری نوری از دراویش بازداشت شده در شیراز که بیش از هشت ماه را در زندان عادل آباد 
شیراز سپری می کند صبح روز پنج شنبه ۱۸ آبان ماه برای ادامه رسیدگی به اتهامات وارده به این درویش گنابادی به شعبه 3 دادگاه 
انقالب شیراز منتقل شد ولی به دلیل ابالغ شدن تاریخ دادگاه بصورت تلفنی و یک روز قبل از برگزاری دادگاه به وکالی مدافع این 
زندانی عقیدتی آنان از شرکت در این جلسه رسیدگی امتناع کردند و دادگاه به تاریخ دیگری موکول شد. قبل از این جلسه، در تاریخ 
سوم مهرماه ۱3۹۱ جلسه اول رسیدگی به اتهامات آقای نوری برگزار شد که آن جلسه به علت طوالنی شدن روند دادرسی به جلسه 
امروز موکول گردیده بود. اتهامات این درویش و زندانی عقیدتی عضویت در گروهک انحرافی مجذوبان، مصاحبه با رسانه های بیگانه، 

توهین به رهبری، اقدام علیه نظام و افشای اسرار ملی عنوان شده است.
گفتی است که با انتقال آقای کسری نوری به دادگاه انقالب عده ایی از دارویش گنابادی نیز برای اعالم همبستگی با این درویش زندانی در مقابل ساختمان 
دادگاه انقالب شیراز حضور پیدا کردند که با واکنش نیروهای امنیتی و اطالعاتی روبه رو شدند و درب های ورودی  به دادگاه انقالب شیراز تحت تدابیر امنیتی 
قرار گرفته و اجازه ورود به هیچ مراجعه کننده ای داده نمی شده است، و این جو امنیتی تا بعد از انتقال مجدد آقای کسری نوری از دادگاه انقالب به زندان عادل 
آباد نیز برقرار بوده و پس انتقال وی نیز تمامی ورود و خروج های دادگاه با تدابیر امنیتی و زیر نظر مامورین انتظامی صورت می گرفته. همچنین به دلیل جو 

شدید امنیتی متاسفانه هیچ یک از اعضای خانواده ی این زندانی عقیدتی موفق به دیدار با وی نشدند.
در ادامه این گزارش امده است که نحوه انتقال این درویش و زندانی عقیدتی با پا بند و دستبند بوده است در حالی که بر طبق آیین نامه سازمان زندان ها 
استفاده از دسبند و پابند برای زندانیان سیاسی و عقیدتی غیرقانونی است. این اقدام در حالی تکرار می شود که در جلسه ای که خانواده زندانیان دراویش زندانی 
در زندان عادل آباد با مدیر کل زندان های شیراز داشتند، خانواده دراویش به این گونه اقدامات غیرقانونی اعتراض کرده و »آقای احمدی« مدیر کل زندان نیز 

قول پیگیری و اصالح این برخورد ها را داده بود ولی همچنان در مورد این درویش رعایت نشد.

 www.Majzooban.org -اخباردراویشگنابادی
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برگزاریجلسهدادگاهوکالزندانیدراویشومدیرانسایتمجذوباننوربهزماندیگریموکولشد

رسیدگینامناسبپزشکیدرزندانباعثصدمهی
جسمیبهیکدرویشگنابادیشد

علیرضاروشن،خبرنگارروزنامهشرقوفعالحقوق
دراویشروانهزندانشد

آقای  گذشته  هفته  ؛طی  نور  مجذوبان  گزارش  به 
محمدعلی شمشیرزن از دراویش گنابادی کوار که 
بیش از 7 ماه است که در زندان عادل آباد شیراز در 
زندان به سر میبرند دچار درد شدید در ناحیه دندان 
شده بود که پس از گذشت بیش از 3 روز از این 
درویش  این  وکالی  و  خانواده  پیگیری  و  مشکل 
انجام معالجات  انتقال و  برای  زندانی هیچ کمکی 

زیر نظر پزشک متخصص صورت نگرفت.
با وجود درد فراوانی که این درویش گنابادی طی 

چند روز متحمل شده بود، وی را به بهداری زندان عادل آباد منتقل کرده و 
تنها اقدام به کشیدن دندانهای این زندانی کردند! این عمل مسئولین زندان و 
بهداری زندان عادل آباد شیراز در حالی صورت پذیرفته است که اگر همکاری 
الزم جهت اعزام این زندانی به خارج از زندان و مداوا توسط پزشک متخصص 
به  نیازی  و  شد  نمی  وی  متوجه  ناپذیر  جبران  این صدمه  میگرفت  صورت 

کشیدن دندان های این درویش گنابادی نبود.
الزم به ذکر است که اینگونه برخوردها با زندانیان به امری عادی تبدیل شده 
و زندانیان عقیدتی و مخصوصا دراویش گنابادی با بی توجهی کامل مسئولین 
زندان و بهداری زندان عادل  آباد شیراز در موراد پزشکی و بهداشتی رو به رو 
هستند. به طوری که چندی پیش یکی از دراویش زندانی عادل آباد وضیعت 
بهداشتی و درمانی این زندان را چنین توصیف کرده بود: » در اینجا تنها راه 
انتقال به بیمارستان خودزنی است و انتقال به مراکز درمانی برای سایر موارد 

تقریبا محال است! «

حقوق  فعال  و  شرق  روزنامه  خبرنگار  روشن،  علیرضا 
دراویش برای تحمل یک سال محکومیت خود روانه 

زندان اوین تهران شد.
به گزارش مجذوبان نور؛ صبح روز شنبه 27 آبان ماه 
آقای علیرضا روشن برای تحمل حکم یک سال حبس 
خود که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن 
در  اسالمی(  مجازات  قانون   ۶۱۰ )ماده  ملی  امنیت 
پیرعباسی  قاضی  به قضاوت  انقالب  دادگاه  شعبه 2۶ 

به آن محکوم و در شعبه ۵4 تجدید نظر دادگاه انقالب نیز تائید شد، روانه 
زندان اوین شد. گفتنی است این اتهام به دلیل همکاری وی با سایت خبری 

مجذوبان نور به وی منتسب شده است.

آقای علیرضا روشن در شهریور ماه سال ۹۰ در جریان حمله به دفتر سایت 
مجذوبان نور »پایگاه خبری دراویش« دستگیر و پس از گذراندن بیش از ۱ 

ماه حبس انفرادی در بند امنیتی 2۰۹ زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد.

جلسه دادگاه وکالی دراویش و مدیران زندانی سایت مجذوبان نور به تاریخ دیگری موکول شد.

به گزارش مجذوبان نور؛ جلسه دادگاهی که قرار بود در سه روز و در تاریخ های 2۱-22 و 23 آبان ماه برای رسیدگی به اتهامات وکالی دراویش و مدیران 
سایت مجذوبان نور در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود، تجدید موعد شد و به زمان دیگری موکول شد.

هنوز از علت تعویق افتادن تاریخ دادگاه و زمان جدید برگزاری این جلسه خبر دقیقی در دست نیست، اما با توجه به اینکه طبق قانون تشکیل این جلسات 
علنی خواهد بود، در هر زمان که تاریخ تشکیل دادگاه به وکالی پرونده اعالم شود، حق حضور در این جلسه برای تمامی دراویش و اصحاب رسانه محفوظ 

خواهد بود. 
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دادگاه وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور بازهم به تعویق افتاد
بیش از ۱4 ماه است که از دستگیری 4 تن از وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور می گذرد.

فرشید یداللهی و امیر اسالمی از اعضای کانون وکالی استان فارس و وکیل مدافع دراویش گنابادی به همراه امید 
بهروزی و مصطفی دانشجو از دیگر وکالی دادگستری که پیشتر به علت دفاع و پیگیری پرونده ی  دراویش گنابادی 
در دادگاه های مختلف با فشار نیروهای امنیتی پرونده وکالت شان باطل شده، هم چنان در زندان منتظر تشکیل 

دادگاه خود هستند.
رضا انتصاری، عکاس و فیلمبردار خبری و همکار اخراج شده سازمان صدا و سیمای ایران و حمید مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور هم همچون چهار 
وکیل این پرونده، از ۱3 شهریور ماه سال گذشته به اتهام تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در فرقه انحرافی بازداشت 

و در زندان هستند.
عالوه بر این صالح مرادی، کسری نوری و محمد علی شمشیر زن نیز در زندان عادل آباد شیراز، بدون داشتن حق دفاع، دوران زندان خود را سپری می کنند. 
در همین حال منابع خبری نزدیک به دراویش گنابادی از احضار شش تن دیگر از دراویش گنابادی شیراز به دادگاه خبر داده اند و دادگاه متهمان این پرونده 

برای بار دوم به تاخیر افتاده است.
فرهاد نوری که هم اکنون مدیریت سایت مجذوبان نور »پایگاه خبری دراویش ایران« را عهده دار است در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی به تشریح 

وضعیت دراویش گنابادی پرداخته است.

آقای نوری چرا این بار نیز دادگاه این افراد برگذار نشد و به تعویق افتاد؟
طبق قانون برگزاری این گونه دادگاه ها باید علنی باشد. به همین دلیل جمع گسترده ای از دراویش بنا داشتند که در جهت حمایت و همبستگی از دوستان و 
خانواده در بند خود، در این جلسه حضور یابند. مخصوصا که یکی از اتهاماتی که در پرونده این افراد وجود داشت ،اتهام عضویت در فرقه ضد امنیتی و انحرافی 
است، همین باعث شده که جمعیت دراویش این اتهام را اتهام خود بدانند و مایل باشند بدانند که چرا و چگونه امنیت کشور را به خطر انداخته اند؟ به کدام 

استناد و مصداقی منحرف خوانده شده اند؟ به نظر می رسد که یکی از علل لغو دادگاه همین احتمال حضور دست جمعی دراویش گنابادی در دادگاه است.
اما یک نکته دیگر هم وجود دارد. متاسفانه ریاست دادگاه، آقای صلواتی، اجازه مطالعه پرونده را تنها به 2 تن از وکال داده، درحالی که هر یک از افراد زندانی، 
هشت تا ده وکیل دارند و باید رئیس دادگاه فرصت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از اوراق آن را برای تمامی وکال فراهم می ساخت. از طرفی حتی این دو 
وکیل هم اجازه دسترسی به تمام اطالعات پرونده را نداشته، تنها موفق به مطالعه بخش کوچکی از پرونده شده اند و هیچگونه مالقاتی هم با موکلین خود 

نداشتند. در چنین شرایطی در صورتی که دادگاه هم تشکیل شود، تشریفات قانونی دادرسی صورت نگرفته بود.
این را هم اضافه کنم که پیش از این هم قرار بود جلسه دادگاهی دراردیبهشت سال جاری برای رسیدگی به اتهامات وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان 
نور تشکیل شود، اما به علت عدم ارائه پرونده های اتهامی توسط قاضی پرونده به وکالی مدافع جهت مطالعه و تدارک دفاع، این افراد شرایط دادرسی را غیر 

عادالنه خوانده و از شرکت در دادگاه خودداری کردند.

وضعیت پرونده دراویش زندانی در شهرهای دیگر چگونه است؟
در مشهد ، احسان الل امانیان در زندان وکیل آباد دوران محکومیت خود را می گذراند. او پس از این که حکم ۵۰ ضربه شالق اش اجرا شد، دوره ی ۵ ماهه 

محکومیتش را به اتهام تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت ملی می گذراند و بعد از آن هم حکم یک سال تبعید دارد.
در شیراز هم صالح مرادی، کسری نوری و محمدعلی شمشیرزن در زندان عادل آباد شیراز هستند که اتهام آن ها اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان 
عمومی و عضویت در گروهک انحرافی بیان شده است. آقای صالح مرادی بیش از یک سال، آقای کسری نوری بیش از ۸ ماه و آقای شمیشرزن نزدیک به ۶ 
ماه است که در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می برند. دو تن از این افراد به علت اینکه بدون هماهنگی و ابالغ به وکالیشان به دادگاه برده شدند، 

از دفاع خودداری کردند و به زندان بازگردانده شدند.

علت اصلی این دستگیری ها چیست و از چه زمانی آغاز شده است؟
دستگیری ، حبس ، شالق، تبعید سالهاست که به بهانه های مختلف در ایران نصیب دراویش می شود. اما دور اخیر بازداشت ها از واقعه »کوار« آغاز شد. 
واقعه ای که عده ای بسیجی به تحریک یک آخوند شروع به راهپیمایی و شعار در محل زندگی و کار دراویش آن منطقه کردند، که متاسفانه پس از اینکه 
دراویش از شهر های اطراف برای حمایت برادران شان آمدند با برخورد شدید نیروهای امنیتی و انتظامی رو به رو شد و در نهایت به کشته و شهید شدن یکی 
از دراویش به نام وحید بنایی انجامید. پس از آن واقع موج جدید دستگیری ها در تهران و شیراز آغاز شد. علت اصلی دستگیری وکالی دراویش و مدیران 

سایت مجذوبان نور، جلوگیری از رسانه ای شدن این موضوع و پیگری های حقوقی است.
سالهاست که دراویش گنابادی در ایران در بایکوت خبری قرار دارند و سایت مجذوبان نور که پایگاه خبری دراویش گنابادی است در سالهای گذشته پوشش 

دهنده کلیه اخبار و موارد نقض حقوق دراویش در ایران بوده است.
پس از حمالت افسار گسیخته افراد تندرو در شهرستان کوار که باعث ایجاد تشنج در استان فارس شد، نیروهای امنیتی و اطالعاتی در ادامه سیاست بایکوت 

خبری دراویش به خصوص در مورد شهرستان کوار کلیه ی مدیران، وکال و پرسنل سایت مجذوبان نور را در شهرهای تهران و شیراز بازداشت کردند.

فرهادنوریمدیرسایتمجذوباننوردرگفتوگوباسایتملی-مذهبی:

حبس،شالقوتبعیدیکهنصیبدراویشمیشود

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
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در خبرها مطالبی در مورد وضیعت نامناسب جسمی بعضی از این افراد آمده بود، در مورد وضیعت جسمی و درمانی این افراد نیز 
توضیحاتی بدهید.

هم اکنون سه نفر از 7 زندانی در بند 3۵۰ اوین در بیمارستان به سر می برند.
حمید رضا مرادی از گرفتگی عروق رنج می برد، به علت شدید بودن گرفتگی رگ پا، راه رفتن وی نیز دچار مشکل شده و حتی پزشک بهداری اوین نیز 
پس از معاینه گفته بود در صورت عدم درمان به موقع منجر به سیاه شدن انگشتان و حتی قطع آن خواهد شد. وی خوشبختانه االن در بیمارستان زیر نظر 

پزشکان قرار دارد.
آقای مصطفی دانشجو نیز به آسم شدید مبتالست ، که بر اثر حمله آسمی به بیمارستان منتقل شد و همچنان تحت درمان قرار دارد. انگشت رضا انتصاری 

هم در پی حمله نیروهای امنیتی دچار آسیب جدی شده و قادر به حرکت نیست . وی برای درمان و عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
متاسفانه در شیراز وضیعت بهداشتی و درمانی زندان در شرایط بسیار ناامید کنند ای قرار دارد. وضعیت جسمی آقای صالح مرادی که بیش از ۱4 ماه است در 
زندان عادل آباد شیراز به سر می برد بسیار نگران کننده است.آقای صالح مرادی دچار درد های شدید عصبی در ناحیه دست، شانه و همچنین دردهای کلیوی 
است. او ماه هاست در حالی متحمل این درد است که از هیچ گونه امکانات درمانی برخوردار نیست. گفتنی است آسیب و درد دست و شانه ی وی سابقه قبلی 
نداشته و بعد از اعزام به پالک ۱۰۰ شیراز و بازجویی ها صورت گرفته، این دردها ایجاد شده است . این نشان می دهد این آسیب ناشی از فشار های فیزیکی 

دوران بازجویی است.
آقای محمدعلی شمشیرزن نیز که بیش از 7 ماه در زندان عادل آباد زندانی هستند به دلیل وضعیت ناگوار بهداشتی زندان به بیماری های تنفسی مبتال شده 
اند. همچنین متاسفانه هفته ی گذشته ایشان دچار درد شدید در ناحیه دندان شده بود که پس از گذشت بیش از 3 روز از این مشکل و پیگیری خانواده و 
وکالی این درویش زندانی هیچ کمکی برای انتقال و انجام معالجات زیر نظر پزشک متخصص صورت نگرفت.وبا وجود درد فراوانی که این درویش گنابادی 
طی چند روز متحمل شده بود، وی را به بهداری زندان عادل آباد منتقل کرده و تنها اقدام به کشیدن دندانهای این زندانی کردند! این عمل مسئولین زندان و 
بهداری زندان عادل آباد شیراز در حالی صورت پذیرفته است که اگر همکاری الزم جهت اعزام این زندانی به خارج از زندان و مداوا توسط پزشک متخصص 

صورت میگرفت این صدمه جبران ناپذیر متوجه وی نمی شد و نیازی به کشیدن دندان های این درویش گنابادی نبود.
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کتابنیستنوشتهعلیرضاروشن،پرفروشترینکتابنشرآموتشد

به گزارش عصر امروز، مجموعه شعر علیرضا روشن که توسط نشر آموت منتشر 
شده است یکی از پرفروش ترین آثار این انتشارات در نمایشگاه کتاب بوده است. 
این در حالیست که این نویسنده و روزنامه نگار روز شنبه 27 آبان ماه برای تحمل 

یک سال محکومیت خود روانه زندان اوین تهران شد.

برنا  به  غرفه اش  پرفروش  آثار  درباره  آموت  انتشارات  مدیریت  علیخانی،  یوسف 
گفت: »کتاب نیست«، نخستین مجموعه شعر علیرضا روشن در روزهای گذشته با 

فروش بیش از 7۰۰ عنوان با باالترین استقبال عمومی مواجه بوده است.
وی افزود: علیرضا روشن در حوزه نشر کتاب شعر یک اتفاق است و تمام معادالت 
بازار شعر را در مدت زمانی کوتاه به هم ریخت. با وجود آنکه به نظر می رسد مردم 

به شدت به دنیای شعر بی اعتمادند اما از آثار خوب هنوز هم استقبال می کنند.
و  تو«  »کتاب  گندم«،  دفتر »شمع  در سه  شعر  قطعه  شامل 2۰۰  مجموعه  این 
»کتاب نیست« سه دفتر این مجموعه هستند و مضمون آن دغدغه های شخصی 

زندگی شاعر است.
مدیرانتشارات آموت » سه گانه« نوشته یوسف علیخانی«، » ماه تمام » به قلم معصومه چاووشی و » سوگ مغان« نوشته بهنام ناصح را دیگرآثار پرفروش 

غرفه نشر آموت دانست.

الزم به ذکر است که علیرضا روشن »خبرنگار روزنامه شرق و فعال حقوق دراویش« برای تحمل حکم یک سال حبس خود که به اتهام اجتماع و تبانی به 
قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( در شعبه 2۶ دادگاه انقالب به قضاوت قاضی پیرعباسی به آن محکوم و در شعبه ۵4 تجدید 

نظر دادگاه انقالب نیز تائید شد، روانه زندان اوین شد. گفتنی است این اتهام به دلیل همکاری وی با سایت خبری مجذوبان نور به وی منتسب شده است.
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