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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

۲۴
سال دوم / فروردین ماه 139۲

هر روزتان نوروز، نوروتان پیروز
آغار بهار ، این عید باستانی و تولد طبیعت را پیش از همه بر مقتدای دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی، حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه 
) ارواحنا فدا ( و سپس به تمام برادران ایمانی و فارسی زبانان تبریک و تهنیت عرض می نماییم و همچنین با زنده کردن نام و یاد زندانیان دراویش به زبان، 
به زنده بودن همیشگی یادشان در دل تاکید می کنیم ، گرچه وجود این عزیزان کنار هفت سین خانواده هایشان غایب بود، اما جایشان در سفره دل ما سبز 

و زنده هست و خواهد بود، این عید را به خانواده های این عزیزان نیز تبریک گفته و سالی شاد را برایشان آرزومندیم. 
عید نوروز یادگار ایران باستان و حضرت زرتشت است و برای ایرانیان جایگاهی مانند سایر اعیاد مذهبی دارد نوروز بیانگر فرهنگ غنی و تمدن باالی ایرانی 
است و مفاهیم انسانی سرشاری همچون پاکی و پاکیزگی تن و جان از غبار غم و کینه و یادآوری دوستان و نزدیکان برای افزایش همبستگی و مهر را در 

خود دارد.
در این شماره به ابعاد فرهنگی و پیشینه تاریخی این روز نزد ایرانیان پرداخته شده است، امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.
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شادباش و تهنیت نوروز از زبان عرفا و شعرا
•  سعدی شیرازی:

برآمد باد صبح و بوی نوروز
 به کام دوستان و بخت پیروز 

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

•  خیام نیشابوری:
 

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است 
بر طرف چمن روی دل افروز خوش است 

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

•  حافظ شیرازی:

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

•  نظامی گنجوی 

بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد 
چو هنگام خزان آید برد ، باد

•  مولوی:

ای نوبهار خندان از المکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

- - - -

مژده ای مرغ چمن فصل بهار آمد باز 
موسم ِمی زدن و بـوس و کنـار آمد باز

•  شمس تبریزی:

ایام را مبارک باد از شما... 
مبارک... شمایید!!!  

ایام می آید تا به شما مبارک شود...
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خاطره سه هزار ساله نوروز 

نوروز به وقت تخت جمشید



خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیست و چهارم / فروردین ماه 139۲

۹

اول  روز  جمشیدیازده  تخت  وقت  به  نوروز  ـ  نوروز  ساله  هزار  سه  خاطره 
انجام  ویژه   )Farvartishn )فرورتیشن  هخامنشیان،  دوران  در  فروردین 
بزرگان،  نو روحانیون،  بود. رئیس کشور در نخستین روز سال  نوروز  مراسم 
نمایندگان سرزمین  و  دانشمندان  نظامی،  ارشد  فرماندهان  و  دولتی  مقامات 
گزارش  عنایات خداوند،  از  پذیرفت و ضمن سپاسگزاری  را می  دیگر  های 
کارهای سال کهنه و برنامه های دولت برای سال نو و نظر خویش را بیان 
می کرد که نصب العین قرار گیرد. این آیین هر سال با جزیی تفاوت رعایت 
می شود. رئیس کشور سپس پیشکش ها را دریافت می کرد که نمونه آن در 
کنده کاری های تخت جمشید دیده می شود. آنگاه مراسم سان و رژه برگزار 
می شد و افسرانی که قهرمان دفاع از وطن شده بودند، ترفیع و پاداش می 

گرفتند و مقامات تازه و قضات نو معرفی می شدند.
و  بیماران  خانواده،  سالخوردگان  دیدن  به  نخست  مردم  نوروز،  روز  در 
کردند.  احترام می  ادای  و  رفتند  بزرگان می  و  نیاکان  قبور  و  ازکارافتادگان 
ایرانیان  میان  در  بازنشسته،  نسل  و  سالخوردگان  احوال  رعایت  و  )احترام 
همواره نهایت اهمیت را داشته است(. سپس عیددیدنی آغاز می شد. پیش 
از دید و بازدیدها، در لحظه تحویل سال هر فرد از خدا می خواست که در 
سال نو روان او را پاک و آرام نگه دارد. این مراسم پس از ۲۵ قرن به همین 
صورت ادامه دارد و باعث اعجاب ملل دیگر شده است.سران دولت هخامنشی 
در آداب و رسوم و قوانین سرزمین های غیرآریایی نشین کمتر مداخله می 
کردند ولی در مصر که بیش از یک قرن یکی از ایاالت ایران به شمار می 
رفت، آیین های نوروز را رواج داده بودند و با اعزام سفیر به حبشه )اتیوپی( 
از رئیس انتخابی این کشور خواسته بودند که نوروز را به رسمیت بشناسد و 
برگزار کند. آلودن محیط زیست )آب و هوا و زمین( را منع، و برای دروغ گفتن 

و سوءنیت مجازات در نظر بگیرد.
غیر  متصرفات  میان  در  نوروزی  آیین های  در گسترش  که  بزرگ  داریوش 
آرین امپراتوری ایران سعی بلیغ داشت در مراسم نوروز ۵۱۵ پیش از میالد 
)هفت سال پس از آغاز فرمانروایی اش( تصمیم خود را در زمینه ایجاد سنگ 
نبشته بیستون _ حاوی آرزوها، اندرزها و شرح قلمرو ایران _ اعالم کرد که 
مورخان با توجه به این سنگ نبشته گفته اند که ایران تنها کشور جهان است 
که سند مالکیت دارد. بزرگترین آرزوی داریوش که در این کتیبه آمده است، 
این است که خداوند ایران را از آفت دروغ و خشکسالی مصون بدارد.پس از 
تکمیل ساختمان عظیم و زیبای تخت جمشید در پارس و گشایش آن، آیین 
های رسمی نوروز، باشکوه بی مانندی در آنجا برگزار می شد. مراسم نخستین 
نوروز در تخت جمشید دو هفته طول می کشید. مردم عادی در تاالر صد 
ستون و سران ایاالت و مقامات تراز اول در تاالرهای دیگر این کاخ حضور 
می یافتند. کار ساختن تخت جمشید )یونانی ها پرس پولیس = شهر پارس 
خوانده اند( ۵۱ سال طول کشید. داریوش اول تصمیم به ساختن آن، در محلی 
نه چندان دور از پاسارگاد گرفت، ولی پادشاه سوم بعد از او آن را گشود و به 
این ترتیب ایران دارای دو پایتخت شد: شوش پایتخت اداری و تخت جمشید 
پایتخت سیاسی و شهر همدان پایتخت ییالقی )تابستانی نسبت به شوش(. 
عنوان »تخت جمشید« را قرن ها بعد، عوام الناس به آن دادند، حال آنکه این 
کاخ با جمشید افسانه ای ارتباطی نداشته است. از این کاخ که گویای تمدن 
و پیشرفت ایرانیان باستان است بر قلمروی میان سند، دانوب، مدیترانه و نیل 
فرمانروایی می شد، حسادت اسکندر مقدونی نسبت به این شکوه و عظمت، 
عامل عمده ویرانی این کاخ به دست او شد. افراد خاندان سلطنت و درباریان 
در هر کجای کشور که بودند پیش از فرا رسیدن نوروز خود را به تخت جمشید 

می رسانیدند و بهار را در آنجا به سر می بردند.
• برخی از رویدادهای نوروزی

داریوش دوم به مناسبت نوروز، در سال ۴۱۶ پیش از میالد سکه زرین ویژه 
ای ضرب کرد که یک طرف آن شکل سربازی را در حال تیراندازی با کمان 
نشان می دهد. ضرب سکه زر و سیم یک قرن پیش از آن، توسط داریوش 
اول آغاز شده بود. سکه های داریوش اول به »داریک« یا »دریک« موسومند. 
باید توجه داشت که رسم دادن سکه به عنوان عیدی از زمان هرمز دوم _ شاه 
ساسانی در سال ۳۰۴ میالدی آغاز شده است. ۱۵ سال پیش از آن )مارس 
کوروش  )مخالفت  داخلی  آستانه جنگ  در  ایران  میالد( چون  از  پیش   ۴۰۱

صورت  به  نوروزی  مراسم  بود  دوم(  اردشیر  برادرش  شدن  شاه  با  کوچک 
خصوصی برگزار شده بود.

نخستین جلسه خود  اشکانیان  در عهد  ایران  پارلمان  بزرگ(،  )مه:  مهستان 
 _ _ شاه وقت  اول  با حضور مهرداد  از میالد  پیش  نوروز سال ۱۷۳  در  را 
برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. عزل شاه نیز در اختیار 
همین مجلس قرار گرفت. البته طی شرایطی از جمله خیانت به کشور، ابراز 
ضعف و نیز جنون، بیماری سخت و از کارافتادگی. ایران در آن زمان دارای 
دو مجلس بود. مجلس شاهزادگان و مجلس بزرگان که جلسه مشترک آنها 

را »مهستان« می خواندند.
در سال ۵۲ میالدی، مهستان که از نحوست ۱۳ فروردین می ترسید، چند روز 
ایران را بدون شاه گذارد و روز ۱۵ فروردین »بالش« را از میان شاهزادگان 
اشکانی به شاهی برگزید که از همه آنان کوچک تر بود و استدالل کرد که 
»مصلحت« انتخاب بالش را ایجاب می کرد، شاه قبلی در ایام نوروز مرده 

بود، نحوست رقم ۱۳ از یونانیان است که با اسکندر وارد ایران شده است.
تقویم  در  روز  سه  این  از  یکی  با  است  مصادف  سال  برحسب  ایرانی  نوروز 
میالدی؛ ۲۰ ، ۲۱ و یا ۲۲ مارس )مارچ(، در مارس ۴۴ پیش از میالد ایران 
خود را برای دفاع در برابر حمله احتمالی »سزار« آماده می کرد که خبر رسید 
سزار ۱۵ مارس )هفت روز پیش از نوروز( در سنای روم ترور شده است و شاه 
جریان را به اطالع رجال کشور رسانید که ایام عید را در دلواپسی به سر برده 
بودند، سپهبد سورنا فرمانده کل ارتش ایران ۹ سال پیش از آن )سال ۵۳ پیش 
از میالد( در »حران« ارتش روم را درهم شکسته بود، در این جنگ، کراسوس 
کنسول روم و فرمانده این ارتش کشته شده بود و سزار تصمیم به انتقام گیری 
داشت.اردشیر پاپکان _ که در سال ۲۲۶ میالدی سلسله ساسانیان را تاسیس 
کرده بود چهار سال بعد از دولت روم که در جنگ از وی شکست خورده بود، 
خواست که نوروز ایرانی را به رسمیت بشناسد و سنای روم نیز آن را پذیرفت 

و از آن پس نوروز ما در قلمرو روم به Lupercal معروف شد.
در دوران اشکانیان ایام نوروز به پنج روز کاهش یافته بود اما اردشیر به تقاضای 
»تنسرTansar« موبد موبدان )روحانی ارشد زرتشتیان( روز ششم فروردین 
_ زادروز زرتشت _ را بر آن اضافه کرد و چون ایرانیان روز هفتم فروردین را 
خوش یمن می دانستند و بیشتر ازدواج ها را به این روز موکول می کردند، 
از آن زمان ایام نوروز که روزهای روح ابدی، شادی ها و پاکی ها به شمار 
می آمدند، به هفت روز افزایش یافت و ایرانیان در این هفت روز دست از کار 
می کشیدند.در طول حکومت ساسانیان اهمیت نوروز افزایش یافت. نه تنها 
یک عید ملی بود بلکه ایام تمیز کردن محیط زیست، پوشیدن لباس نو، تمیز 
کردن بدن، استغفار از گناهان، دلجویی از پیران، تجدید دوستی ها، استحکام 
خانواده و بیرون کردن افکار بد و پلیدی ها از روح و روان به شمار می آمد. 
در این عهد، تشریفات نوروزی مفصل شد، از جمله روشن کردن آتش روی 
بام ها در شب نوروز به منظور سوزاندن پلیدی ها که اینک این رسم به روشن 
کردن شمع سر سفره هفت سین تبدیل شده است. ساسانیان معتقد بودند که 
هدف کوروش بزرگ از اعالم نوروز به عنوان یک روز ملی، برقراری عدالت، 
نظم، برادری، انسان دوستی و پاکدامنی بوده و باید تحقق یابد.در مارس ۳۲۶ 
میالدی میان ارتش ایران به فرماندهی شاپور دوم و ارتش روم به فرماندهی 
کنستانتینوس دوم امپراتور این کشور جنگی خونین و پرتلفات درگرفته بود. 
با اینکه پیروزی با ارتش ایران بود، شاپور دوم ۲۰ مارس )شب عید نوروز( به 
رغم مخالفت افسرانش که در شرف بردن جنگ بودند، آتش بسی دوهفته ای 
اعالم کرد تا سربازان بتوانند آئین های نوروزی را برگزار کنند. کنستانتینوس 
دوم که نیروهایش تلفات شدید داده بودند، پس از این آتش بس موقت حاضر 
به ادامه جنگ نشد و روز دهم آوریل میان دو امپراتور پیمان صلح به امضا 
رسید.در مراسم نوروز سال ۳۹۹ میالدی، چند مسیحی ایرانی که موفق به 
ورود به کاخ یزدگرد شاه وقت )ساسانی( شده بودند، فی البداهه از او تقاضای 
روم  دولت  درخواست  مورد  که  آزادی  این  کردند.  خود  برای  مذهبی  آزادی 
هم بود به تمامی مسیحیان در قلمرو امپراتوری ایران داده شد.در نوروز سال 
۵۰۱ میالدی )۱۳۴۹ سال پیش از انتشار مانیفست کمونیست به قلم کارل 
پایه  بر  را  _ جنبش سوسیالیستی خود  زرتشتی  روحانی   _ مارکس( مزدک 
و  فرد  نیاز  برحسب  ثروت  و  تولیدات  از  استفاده  ها،  دارایی  مالکیت عمومی 

خاطره سه هزار ساله نوروز ـ نوروز به وقت تخت جمشید
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برابری اجتماعی _ اقتصادی همه مردم علنی ساخت که مورد توجه مردم که 
گرفتار جامعه ای طبقاتی و وجود شکاف عظیم میان فقیر و غنی بودند، قرار 
گرفت و حتی شاه وقت ایران _ قباد _ متمایل به افکار او شد.بعد از اسالم تا 
مدتی مراسم نوروز در ایران به صورت خصوصی و خانوادگی برگزار می شد. 
با وجود این نوروز ایرانی از طریق مسلمانان تا اندلس )اسپانیا( گسترش یافت. 
از زمان عباسیان به دلیل بسط نفوذ ایرانیان در دستگاه خلفای این دودمان 
مراسم نوروز به این دستگاه راه یافت ولی عیدی رسمی نبود. در روایت است 
که هارون الرشید خلیفه معروف عباسی هزاران سکه نقره که یک طرف آنها 
را رنگ زده بود )عالمت گذاری کرده بود( در مراسم نوروز )سال ۲۱۱ هجری( 
در شهر بغداد به بزرگانی که به دیدن او رفته بودند هدیه داد و به آنان تاکید 
کرد که سال آینده کسی سکه دریافت خواهد کرد که سکه های امسال را با 
خود بیاورد و به او نشان بدهد. هدف هارون این بود که سکه های عیدی را 
که داده بود خرج نکنند.۲۴ مارس ۷۲۱ میالدی )در جریان آئین های نوروزی( 
ادعای  نهاوند  جنگ  از  پس  سال  هشتاد  ساسانی،  شاهزادگان  از  »پوشان« 
سلطنت و احیای حکومت ساسانیان را کرد و گروهی گرد او جمع شدند ولی 
کاری از پیش نبردند. چهار سال پس از پوشان در مارس سال ۷۲۵ میالدی 
)ایام نوروز ایرانی( یک شاهزاده دیگر ساسانی به نام خسرو از نوادگان یزدگرد 
این که  با  این شاهزاده هم  ایران خواند. کار  سوم در شهر مرو خود را شاه 
عالوه بر گروهی ایرانی جمعی از ترکان مهاجر نیز به او پیوسته بودند به جایی 
نرسید. مورخین ناکامی این دو شاهزاده را به سبب خودخواهی آن دو نوشته 
اند و اضافه کرده اند که اگر هدفشان فقط ایران دوستی و احیای استقالل 
وطن بود شاید به پیروزی هایی دست می یافتند.مردآویز زیاری )مازندرانی( 
زمین حکومت می  ایران  از  بزرگی  بر قسمت  که  ایرانیان  ملی  قهرمانان  از 
کرد و اصفهان را پایتخت خود قرار داده بود کمر به برگزاری آئین های ملی 
ایران از جمله تیرگان، مهرگان، سده، چهارشنبه سوری و مهمتر از همه نوروز 
درست مطابق عهد ساسانیان بسته بود و در این راه سخت گیری زیاد و افراط 
بیش از حد از خود نشان می داد به گونه ای که در سال ۹۳۴ میالدی دست 
به تنبیه کارکنانی زد که در آذین بندی اصفهان برای نوروز سلیقه کافی به 
انتقاد  مورد  که  غیرایرانی  که خدمه  امر سبب شد  و همین  بودند  نبرده  کار 
قرار گرفته بودند از بیم جان خود او را در حمام کشتند. مردآویز همان سال 
جشن سده را در اصفهان برگزار کرده و در آن شرکت جسته بود. وی بود 
که پس از راندن دست نشاندگان عربان از مناطق مرکزی ایران دستور اکید 
داده بود که ایرانیان جز به فارسی نگویند و ننویسند.امیراسماعیل سامانی از 
ایران(  نظامی  نابغه  و  متولد ری  )بهرام چوبین،  بهرام مهران  ژنرال  دودمان 
که به تجدید حیات زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کمک فراوان کرد در سال 
۸۹۲ میالدی از ریاضیدان های خراسان خواست که تقویم ساسانی را دوباره 
نویسی کنند تا »نوروز« در ساعت درست هنگام عبور خورشید از استوار آغاز 
شود و حلول سال دقیق باشد. این آرزو سال ها بعد توسط »عمر خیام« تحقق 
یافت و تقویم هجری خورشیدی و لحظه دقیق حلول سال نو تهیه شد. ملک 
شاه سلجوقی که عمرخیام نیشابوری در دوران حکومت او تقویم خورشیدی 
را تنظیم کرده بود از همان زمان دستور رعایت آن را داد که طبق قانون از 
نوروز ۹ دهه پیش نوشتن تاریخ مکاتبات در ایران با تقویم خورشیدی رسمی 
که  بیمارستانی  خورشیدی(   ۳۵۷( میالدی   ۹۷۸ سال  مارس  است.۲۲  شده 
به دستور عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شده بود به مناسبت نوروز 
گشایش یافت. این بیمارستان را به نام عضدالدوله بیمارستان عضدی خواندند. 
در زمان دیلیمان حکومت بغداد در دست ایرانیان بود. عضدالدوله شهر شیراز را 
پایتخت خود قرار داده بود.شاه اسماعیل صفوی روز ۱۱مارس )در سال ۱۵۰۲ 
میالدی( و ۹ روز مانده به نوروز را برای تاجگذاری خود تعیین کرده بود تا 
آئین های نوروزی را در کسوت شاه ایران برگزار کند. وی که در تبریز خود 
را شاه ایران اعالم کرده بود در همین مراسم گفته بود که مکلف به احیای 

امپراتوری ایران است.
در سال ۱۵۹۷ میالدی شاه عباس صفوی آئین نوروز را در عمارت »نقش 
جهان« برگزار کرد و در نطق خود به این مناسبت اعالم داشت که اصفهان 
پایتخت همیشگی ایران خواهد بود و تصمیم دارد آن را به صورت زیباترین 
به  که  خارجی  کشورهای  نمایندگان  به  و  درآورد  جهان  شهر  ترین  امن  و 

شرکت در مراسم دعوت شده بودند اجازه داد که برای کشور خود در اصفهان 
رئیس کشور  میالدی  اکتبر سال ۱۵۸۸  اول  عباس  شاه  بسازند.  سفارتخانه 
ایران شده بود. وی در رعایت اعیاد ملی و مذهبی شیعه دقت کامل به عمل 

می آورد.
نادر شاه به نوروز و آئین های آن عالقه مندی فراوان داشت. وی سکه خود 
موسوم به سکه نادری را در سال ۱۷۳۵ میالدی، در مراسم سالم نوروز رایج 
ساخت و قطعاتی از آن را به رسم عیدی به منشی ها و افسران خود داد که 
در یک طرف سکه نقش شده بود: »الخیر فی ما وقع« و در طرف دیگر سکه 
این عبارت دیده می شد: »نادر ایران زمین«. این عبارت نشان می دهد که 
ساسانیان،  مرز های عهد  چارچوب  در  ایران  امپراتوری  احیای  خواهان  نادر 
اشکانیان و هخامنشیان بوده است. نادرشاه در سال ۱۷۳۹ در جریان لشکر 
و  کشور  این  نفری  هزار   ۳۶۰ ارتش  دادن  شکست  از  پس  هند،  به  کشی 
دریافت تاج شاه هند، برای ورود به دهلی منتظر فرارسیدن نوروز شد تا در 
روزی سعد به این آرزو برسد و روز ۲۰ مارس )نوروز( وارد دهلی شد و مراسم 
عید را در کاخ دهلی برگزار کند.کریم خان زند )وکیل مردم( پس از اعالم 
شهر شیراز به پایتختی ایران، از سال ۱۷۶۱ میالدی به بعد سالم نوروزی را 
در عمارتی که اینک موزه پارس نامیده می شود، برگزار می کرد و سپس به 
دیدن مردم عادی )کوچه و خیابان( می رفت. وی در نخستین نوروز در شیراز، 
از جیب خود چند نوازنده را اجیر کرد که در میدان های شهر بنوازند و مردم 
را شاد کنند که بعداً این رسم شامل روز های دیگر هم شد. کریم خان برای 
شاد کردن مردم و زدودن غم هایشان هر اقدامی را که می توانست، می کرد.

آغا محمد خان قاجار با همه سفاکی و داشتن ریشه و تبار مغولی، »نوروز« 
را برای تاجگذاری اش تعیین کرد. وی در نوروز سال ۱۱۷۴ هجری شمسی 
)مارس ۱۷۹۵ میالدی( در تهران تاجگذاری کرد و این شهر را پایتخت قرار 
داد که هنوز پایتخت است.تهرانی ها سال ۱۳۳۲ را در سایه ترس از تیفوس 
آغاز کردند و نوروز خوبی نداشتند. بیماری مسری و کشنده تیفوس که نتیجه 
فقر ناشی از جنگ و اشغال نظامی ایران بود از اواخر سال ۱۳۲۱ بر بیچارگی 
مردم افزوده بود و هر روز صدها تن از این بیماری و بعضًا در گوشه کوچه و 
خیابان های پایتخت جان می سپردند. از ترس این بیماری که بعداً به نقاط 
دیگر کشور سرایت کرد کسی جرات دست زدن به کاسه دیگری و رفتن به 
مهمانی شام و ناهار را نداشت. با وجود این، مراسم عید دیدنی با احتیاط تمام 
انجام شد.دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت 
ایران روز ۲۹ اسفند هر سال را روز ملی شدن نفت، یک روز ملی و تعطیل 

عمومی اعالم کرد.
۲۹ اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون درآمده بود که 
در اجرای آن پس از پنج دهه از انگلستان در نفت ایران خلع ید شد و این 
دولت را چنان برآشفت که تا بر اندازی حکومت دکتر مصدق در مرداد ۱۳۳۲ 
دست از مخالفت، تحریک، تحریم و توطئه نکشید.یک روز پیش از اعالم روز 
۲۹ اسفند به عنوان یک روز ملی، دکتر مصدق جزئیات ظلم های انگلستان 
انحصار  جمله  از  دولت  این  مداخالت  و  سال   ۱۵۰ طول  در  ایران  ملت  به 
نفت ایران در دست خود را برای ده ها روزنامه نگار آمریکایی که به تهران 
آمده بودند تشریح کرده بود و چند روز پیش از آن هم آب پاکی روی دست 
نمایندگان بانک جهانی که برای میانجیگری به تهران آمده بودند، ریخته بود.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
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فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه
به مناسبت نوروز 1392                                                                                                                  1392/01/01

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

عید ملّی و عید مورد تأیید بزرگاِن مذهبی را تبریک می گویم، ان شاءالل که خداوند بر همه ماها مبارک گرداند. به همین 
مناسبت یک نامه ای نوشته ام که خدمت همه ی اخوان تقدیم خواهد شد و می خوانید، در مورد آن در طول سال همیشه 

صحبت شده و باز خواهد شد.
بطور کلی عید نوروز مهمترین عیدی است که در بین مردم ایران رایج است، بخصوص رواجش ذهن ما را درست در 
بر می گیرد که، ما عید نوروز می گیریم. شنیدم در ترکیه هم عید نوروز می گیرند، همچنین در عراق و تاجیکستان و سایر 
کشورها، پس عید یک مناسبت و رویدادی است که درگاه سیاسی در جلویش بسته نمی شود، در واقع همیاری و همکاری 
با تمام موجودات طبیعت است. ما در زندگی خودمان از این موجودات جاندار که می بینیم، هیچ موجودی را نمی شناسیم و 
ندیدیم که بعد از مرگ زنده شود. تنها بهار و زمین است )و نه آنچه روی زمین است، خود زمین است( آنچه که خداوند 
از قدرت ما ظاهراً خارج کرده است. می بینیم بعد از یک مدت طوالنی که به نظر ما مثل مرگ می رسد با آن سرما و رکود 

دوباره زنده  می شوند.
زنده کردن مرده کار خداوند است، در اینجا بدون اینکه هیچ کس کاری داشته باشد خداوند مستقیم خودش قدرت خود 
را نشان داده است و به ما نشان داده است که این قدرت فقط مختص خداست و بسیاری از قدرتهای دیگر الهی بر 
حسب خالفتی که خداوند به ما داده در انسان هست. ولی این قدرتی که مرده را زنده کند مختص خداوند است، قدرتی 
که هیچ مخلوقی نمی تواند داشته باشد. در اینجا ما به عنوان نشان دادن و توجه به اینکه به این قدرت الهی تکیه دادیم 
و توجه داریم عید می گیریم )یعنی هماهنگ با طبیعت(. خداوند این اختیار ]زنده کردن مردگان[ را به ما نداده است، ولی 
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این اختیار را به ما داده که هر جا عظمت و قدرتی از او دیدیم سر تعظیم فرود بیاوریم و حتی جلوه ی ظاهری اش هم 
این است که در بسیاری از موارد، در قرآن آیه سجده است، یعنی این قدرت خداوند را در اینجا یادآوری می کند. به این 
طریق می بینیم که خداوند به ما ُمدل داده است، این خط کشی هایی که کردید جز آنچه من بگویم اثر ندارد. یک دورانی 
در زمان قدیم همه یکی بودند شما خط کشیدید، این طرف را گفتید هم وطن و آن طرف را گفتید اَْجنَبی، همینطور هم است 
ِ أَتَْقاُکْم )حجرات/13( تمام این مملکتها  و عمل کردید. ولی قدرت خداوند باالتر از همه اینها است. إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ
در این فصل شاهد هستند که زمین مرده را خداوند زنده کرده است. البته خداوند گاهی غضبناک شده و عّده ای زیادی را 
مثل طوفان نوح، و یا هفت سال خشکسالی در زمان حضرت یوسف مجازات کرده است. خداوند حضرت یوسف را مأمور 
جبران کرد، خودش آفرید بعد هم خودش یکی از بندگانش را مأمور کرد که جلویش را بگیرد و جبرانش کنند که برای 
عبرت ما بود. بنابراین این نشانه ای نیست که عید بهار و نوروز مخصوص مسلمانان باشد، نه! عید نوروز مخصوص تمام 

مذاهب است. می فرماید :
 

خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

ان شاءالل ما توفیق پیدا کنیم که این عظمت الهی را درک کنیم و در این عظمت محو بشویم، ان شاءالل. و امیدواریم این 
سال تمام ناراحتی  ها و رنج هایی را که خداوند به ما داده خودش آن را رفع کند. به همان شکلی که خشکسالی را خدا به 
مصر داد و خودش بنده ای از بندگان خاصش را مأمور کرد که جلوی ضررش را بگیرند. خدایا تو خودت برای ما زحماتی 
داده ای، خودت این مأموریت حلش را به ما بده. آخر ما وکیلیم، خجالت بکشیم از موکلمان که توقع داریم او برای ما همه 
کار بکند؟! خدایا رفع همه ی بالیا بکن. خداوند تمام اُسرا و زندانیان را از زندان آزاد بکند. مهمترین زندان و اسارت، 
اسارت نفس است که همه ی ما در آن هستیم و اسارتهای دیگری که خودمان ایجاد می کنیم. ان شاء الل خداوند به همه 

شما توفیق بدهد.  

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  /به مناسبت نوروز ، 1392/01/01



امام علی) علیه السالم( و عید نوروز :

روز عید نوروز نعمان بن مرزبان، جد ابو حنیفه پالوده ای را برای امام علی) علیه السالم( هدیه آورد و علی بن ابی  طالب) علیه اسالم( به او فرمودند : نوروز 
ما  هر روز است .

در فرهنگ اسالمی علوی و تصوف احوال پرسی و دید و بازدید ، صله رحم ، نشاط ، سرور و شادی ، تبریک گویی ،رها کردن کینه ها ، از بین بردن دشمنی 
ها ، تبدیل قهر ها به آشتی ، اطعام  یکدیگر ، جشن، خبر گیری از هم ، سر سبزی و رشد ، دست دادن و مصافحه، خوشحال نمودن افراد ، از بین بردن 
غم و غصه ها ، دستگیری از ضعیفان ، سیر گرسنگان ، هدیه و عیدی دادن و گرفتن ، همه وهمه در هر روز خوب و زیباست و همواره سفارش شده است .

دربارة »نوروز در اسالم« حرف و حدیث فراوان است که چکیده اش صحه گذاشتن بر آن است. معروف ترین روایت دربارة نوروز روایت معلی بن خنیس از 
حضرت صادق )ع( است که گفته است: 

»نوروزی به خدمت حضرتش رسیدم، فرمود: »می دانی امروز چه روزی است؟« عرض کردم: »روزی است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و در آن برای 
یکدیگر هدیه می برند.«

امام فرمود: »به خدای مکه سوگند که مبارکی این روز دالیلی به قدمت جهان دارد که به تو می گویم تا بدانی...« آن گاه امام دالیلی مبنی بر میمنت نوروز 
بیان کردند و ازآن جمله فرمودند:

» نوروز، روزی است که خورشید برای نخستین بار طلوع کرد و بادها به حرکت درآمدند.
روزی است که خداوند از انسان پیمان گرفت که بندگی و عبودیت او را گردن گزارد و به پیامبرانش ایمان آرد.

روزی است که سفینة نوح )ع( پس از نشستن طوفان، بر کوه جودی )آرارات(  قرار گرفت. 
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عید نوروز در کالم ائمه اطهار) ع(
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عید نوروز در کالم ائمه اطهار) ع(

روزی است که ابراهیم خلیل )ع( بت های بتکده را درهم شکست.
 روزی است که فرشتة وحی بر پیامبر )ص( فرود آمد.

روزی است که علی )ع( پا بر شانه پیامبر )ص( نهاد و بت های کعبه را فرود آورد.
روزی است که پیامبر یارانش را به بیعت با علی )ع( فرمان داد.

و خالصه نوروز روزی است که »قائم« ما در آن روز ظهور خواهدکرد.
هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن روز انتظار »فرج« داریم. زیرا این روز، از روزهای ما و شیعیان ماست که ایرانیان آن را حفظ کردند و شما اعراب آن 

را ضایع ساخته اید.«

روایت فوق، هر چند در تطبیق بعضی از موارد یادشده جای تأمل بسیار دارد. در مجموع، مورد قبول علمای بزرگ اسالم و فقهای صاحب نام تشیع است و به 
چشم عامة ایشان از نظر صحت سند و سالمت راوی در اعداد مقبول ترین روایات شمرده می شود.

با توجه به چرخش نوروز در سال شمسی ، در برابر با رویدادهای دینی بر  اساس سال قمری ، وقوع این حوادث بزرگ در نوروز امکان پذیر است . امام معصوم) 
علیه السالم( در پرتو علم غیب الهی خویش از رویداد های الهی در نوروز در تاریخ آفرینش و تاریخ ادیان و اسالم و تاریخ حجازو ایران  و جهان ، توانسته 
اند این حوادث را برای اصحاب خویش بر شمارند و با یاد آوری  حوادث بزرگ اتفاق افتاده در نوروز ، جایگاه و اهمیت باالی این روز را نشان دهند . بنابراین 
نوروز ایرانیان روز ارزشمندی در تاریخ بشریت و دنیاست و گزینش این روز برای عید اصلی در طول سال ، نشان دهنده هوشیاری و تدبیر درست ایرانیان است.

مطلبی پیرامون دعای تحویل سال نو:
در کتاب های مشهور ادعیه همچون اقبال االعمال سیدابن طاووس و مصباح المتهجد شیخ توسی اشاره ای به دعای تحویل سال نگردیده و این نشان می دهد 
چه در منابع اهل سنت و چه در منابع اهل تشیع سند روایی مورد اعتماد برای آن موجود نیست. اما مجلسی در کتاب زادالمعاد در خصوص این دعا گزارش 
می کند که در کتب غیر مشهوره روایت کرده اند که در وقت تحویل سال این دعا را بسیار بخوانید: یا مقلب القلوب واالبصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول 

و االحوال حول حالنا الی احسن الحال. بنابراین با توجه به این گزارش دعای تحویل سال در دوره صفویه مرسوم و معمول بوده است.
در هر حال جدا از این که دعای تحویل سال تا پیش از دوره صفویه چگونه بوده و این دعا در کدام یک از مأخذ حدیثی نقل شده است، نفس دعا یا قرائت 
قرآن یا حتی نمازگزاردن هنگام تحویل سال نشان از اسالمی شدن نوروز دارد. حتی بعضی ها معتقدند که عبارات دعای تحویل سال برگرفته از عبارات قرآنی 

یا احادیث و روایاتی است که در معتبرترین مأخذ شیعی نظیر »التهذیب« شیخ توسی نقل شده اند.
گذشته از این از آنجا که در دعا اصل بر توجه به مزمون، توجه معنی و حضور قلبی است، صرف نظر از منبع و ماخذ بسیار با حال و هوای روز تحویل سال 

قرابت و مناسبت داشته، که بر تیمن و معنویت این دعا می افزاید.



نوروز سامانه ای از باورها و اسطوره هااستاد دکتر کزازی به پارسی روان سخن می گوید. این گونه شیرین 
بیانی در هم سخن او نیز تاثیر می گذارد و بعد از چند لحظه می بینی که تو هم می  خواهی مانند او سخن 
بگویی.دکتر کزازی تازه از کال س بیرون آمده بود و هنوز دانشجویان دوره دکتری زبان و ادبیات پارسی 
رهایش نمی کردند. از سوی دیگر باید پس از این گفت وگو به جایی دیگر می رفت. هرچند گفت وگو 

کوتاه بود، اما او روان و ساده درباره خاستگاه و نمادهای نوروز سخن گفت.
• خاستگاه نوروز کجاست و چیست؟

ـ نوروز یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. به درستی و بی چندوچون، نمی توان خاستگاه نوروز 
نوروز،  با  که  می خوریم  باز  آیین هایی  و  جشن ها  به  ما  کشور ها،  و  فرهنگ ها  دیگر  در  نشان داد.  را 
سنجیدنی اند و همانندی هایی دارند. برای نمونه، جشن آغاز سال نزد بابلیان و آشوریان کهن، پیوند هایی 
با نوروز ما می تواند داشت. اما آن چه هیچ گمانی در آن نیست، این است که نوروز از روزگاران باستان 

در ایران جشن گرفته می شده است. حتی این انگاره هست که شهریاران هخامنشی، شهر شگفت و رازآلود تخت جمشید را از آن روی ساخته و برافراخته 
بوده اند؛ که جشن و آیین نوروزی در آن برگزار بشود اما از سویی دیگر، آن چه ما امروز چونان جشن و آیین نوروزی می شناسیم و بزرگ می داریم، آمیزه ای از 
چند سامانه ی گونه گون باورشناختی است، به سخن دیگر،چندین جشن و آیین با هم در آمیخته اند و از آن میان جشن و آیین نوروز پدید آمده است. پاره ای از 
این جشن ها، جشن های اسطوره ای بوده است؛ رخدادی که از جهان اسطوره ها باز می گردد؛ پاره ای از آن جشن ها آیینی و باورشناختی بوده است، پاره ای دیگر 

جشن های کیهانی و گاه شمارانه است. هرکدام از این جشن ها، نمودی و نشانی در جشن و آیین نوروز برجای نهاده است.    
• به چند جشن باستانی که از هم پیوندی آن ها نوروز پدید آمده است اشاره می کنید؟

ـ برای نمونه، شش جشن بزرگ آیینی در ایران باستان برپای داشته می شده است که آن ها را »گاهان بار« می گفته اند. جشن هایی که در پیوند بوده است با 
دگرگونی های گیتی و رفتارهایی که در پیوند است با این دگرگونی ها. سرشت این جشن ها به گونه ای است که بیش تر گویای شیوه ی کشاورزانه و دام پرورانه 
است در زیست. یکی از این گاهان بارها که ششمین و فرجامین آن ها هم هست »َهَمسَپتَمَدم » نام داشته است . پاره ای از ویژگی ها و رسم و راه های نوروزی 
باز می گردد به این گاهان بار و جشن باستانی. یا اگر بخواهیم نمونه ای از جشن های اسطوره ای به دست بدهیم که برای بسیاری از ایرانیان نیز آشنا است، 
می توانیم از رخدادی نمادین و اسطوره ای یاد کنیم که در روزگار جمشید روی داده است، آن رخداد این است که تختی شگفت برای این شهریار نمادین پیشدادی 
می سازند، جمشید بر این تخت می نشیند و دیوان آن را بر می گیرند و به آسمان می برند. این رخداد در چشم ایرانیان، آن چنان گرامی و گران مایه بوده است 

که آن روز را جشن می گیرند.    
» مر آن روز را روز نو خوانده اند به جمشید بر، گوهر افشاندند«

نمونه ای دیگر از جشن های اثرگذار در نوروز که سرشتی کیهانی دارد، جشن بهار است؛ یعنی جشن آغاز سال نو، خورشید همواره نزد ایرانیان گرامی و ستوده 
بوده است. از این روی چون نخستین روز بهار همراه است با ترازمندی بهاری، بدین معنا که:    

در نخستین روز از فروردین ماه، روز و شب یک سان و هم تراز می شوند تا آن زمان چیرگی و افزونی با شب بوده است. شب در نمادشناسی ایرانی پدیده ای است 
گجسته و اهریمنی. ایرانیان از تاریکی همواره گریزان بوده اند و هستند و پیوسته روشنایی را گرامی می داشته اند و بدان درود می گفته اند. از این روی هم ترازی 
روز و شب یا روشنایی و تیرگی، در چشم ایرانیان رخدادی کیهانی اما بسیار خجسته بوده است. چون از آن پس، روز چیرگی و فزونی می گیرد و شب فرو 
می شکند وفرو می کاهد تا می رسیم به ترازمندی خزانی. از آن زمان، دیگربار روز و شب یک سان می شوند، اما کار به زیان روز و به سود شب پی گرفته می شود؛ 
روزگار اهریمنی، بی شگون، زیان بار و روزگار تاریکی و سرما آغاز می گردد. جشن نوروز آمیزه ای از این جشن های گونه گون است. یا جشنی دیگر، آیینی، که 
در نوروز اثر نهاده است جشن فروردین گان یا جشن بزرگداشت فروهر درگذشتگان، از مینو به گیتی و به دیدار آنان می آید. از این روی خوانی می گسترده اند برای 
میهمانان شگرف مینوی به همان سان که همه ی ما ایرانیان هنگامی که میهمانی را گرامی داریم، او را پذیرا می شویم. هنجارها و رسم و راه هایی هست که 
آن ها را می ورزیم، به کار می گیریم، ایرانیان در پذیرایی از این میهمانان هم آن رفتارها و آن هنجارها را به کار می گرفته اند. برای نمونه، خانه ها را می ُرفته اند، 

جامه ی نو در بر می کرده اند و این رسم و راه ها هنوز در جشن و آیین نوروزی برجای مانده است.
• اما درباره ی نمادهای نوروز؟

ـ در این باره هم من به فراخی سخن گفته ام، این که هرکدام از آن سین ها چه کارکرد و گزارش نمادشناختی و باورشناختی دارد، اما برای این که پاسخی به 
پرسش شما داده باشم، هرچند کوتاه، می گویم که این نمادها، هفت سین، همراه با پارهای دیگر از بایسته ها و نشان های خوان نوروزی همه در پیوند با ستایش 

نوروز سامانه ای از باورها و اسطوره ها
گفتگویی با دکتر کزازی
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روشنایی و خورشید و به سخنی دیگر، نمادها و نشان هایی مهری هستند.
• نخستین نوشته ها درباره ی نوروز، در کدام زمان بوده است؟

ـ آن چنان که پیش از این گفتم، نوروز بسیار کهن است؛ اما واژه ی نوروز در نوشته های پهلوی به کارگرفته شده است و از آن نوشته ها به پارسی دری رسیده است. 
نوروز در زبان پهلوی »نوک َروچ«۱   گفته می شده است که با همین ریخت رفته است به زبان تازی و »نوک روز« شده است، این نام هنگامی که به پارسی 
رسیده است، در ریخت، » نوروز » که به معنای روز نو است به کار رفته است آن چنان که در آن بیت شاهنامه نیز چنین نامیده شده است. اما در زبان و ادب پارسی، 
کاربرد نوروز، بازمی گردد به نخستین سروده هایی که از این زبان بر جای مانده است. سروده های سخنوران روزگار سامانی و غزنوی و ادب پارسی، آکنده از 
ستایش نوروز است. هرچند این نام شاید فراوان به کار برده نشده باشد، اما دیگر ویژگی ها و زیبایی های نوروز به فراوانی در سخن پارسی بازتاب یافته است. 
نوروز همراه است با بهار. یکی از بنیادین ترین زمینه های آفرینش هنری در سخن پارسی، بهار است. از این روی به این شیوه ی کنارین، نوروز همواره زمینه ای 
بوده است که سخنوران ایرانی در هر روزگار بدان اندیشیده اند و پرداخته اند و در ستایش آن چامه ها و سروده های بسیار دل آویز و شاه وار و جاودانه سروده اند.

• نوشته های زیادی درباره ی آیین نوروز به چاپ رسیده است. آیا این نوشته ها آن چنان که باید، از بهره ی الزم برخوردارند؟
ـ هر کتابی که درباره ی نوروز نوشته بشود، در هر پایه و مایه ای که باشد از دید من کاری شایسته و فرخنده است، آن هم برای این که به گونه ای می توان گفت 
که نوروز برترین نماد و نشانه ی فرهنگ ایرانی شده است، نوروز درفش این فرهنگ است. اگر بخواهیم در میانه ی نشانه ها و هنجار های گونه گون فرهنگ 
ایران که در شمار نمی گنجند یکی را برگزینیم که این فرهنگ را به یاری آن بیش تر و بهتر بتوانیم شناخت، آن نشانه از دید من نوروز است. شما می توانید 
بی چندوچون بر این باور باشید؛ در هر سرزمینی که جشن و آیین نوروز برگزار می شود، فرهنگ ایرانی تا بدان سرزمین راه برده است. ما کشورهایی را می شناسیم 
که در جغرافیای ایران نبوده اند، پارسی زبان هم نیستند، اما جشن نوروز به گونه ای در این کشورها نمود و بازتاب دارد. از آن جا است که می گویم درفش فرهنگ 
ایران، جشن و آیین نوروزی است. جشن های دیگر یا دیگر هنجار ها و مایه ها و ارزش های فرهنگی ایران نتوانسته اند چنین کارکرد گسترده و فرهنگ شناختی 
بیابند. از این روی، هنگامی که ما به نوروز، آیین ها، رسم و راه ها و رازهای آن می اندیشیم و می پردازیم و درباره ی آن ها ُجستار و کتاب می نویسیم، دست کم 
به شیوه ای نماد شناختی به فرهنگ ایران پرداخته ایم. در این روزگار که ما بیش از هر زمان دیگر، نیاز داریم که فرهنگ ایرانی و پیشینه ی نیاکانی خود را 
بشناسیم و بشناسانیم، پرداختن به نوروز ارج و ارزشی دیگرسان می تواند داشت. به دیگرسخن، فرهنگ و سرزمین ایران را در بسیاری از کشورها و فرهنگ ها 

با نوروز می شناسند.
• در زمان باستان جشن های دیگری نیز غیر از جشن نوروز داشته ایم؛ اما نوروز می ماند و آن ها فراموش می شوند. راز ماندگاری 

نوروز چیست؟
ـ پاسخ من به پرسش شما که درباره ی راز ماندگاری نوروز می پرسید، این است؛ چون در این آیین و جشن، پیامی بسیار ژرف و گران مایه نهفته است که پیامی 
جهان شناختی است. این جشن و آیین هنوز با شکوه پارینه در ایران برگزار می شود. در زمانی که بسیاری از جشن های دیگر فراموش شده است یا آن که تنها 
در میانه ی گروه های ویژه، برای نمونه زرتشتیان، روایی دارد، آن پیام جهان شناختی نهفته در جشن و آیین نوروز همان است که من آن را بازگشت به آغاز 
می خوانم. ما ایرانیان به شیوه ای نهانی و نمادین بازگشت به آغاز را در نوروز بزرگ می داریم. همیشه بازگشت به آغاز، همراه با شکوفایی، با توانمندی، با 
شادابی و خرمی است؛ از آن است که رستاخیز گیتی طبیعت، بافرا رسیدن نوروز آغاز می گیرد اما رستاخیز برونی و کالبدینه و گیتیگ، نمود و نشانی است از 
رستاخیزی که باید از سراسر کیهان در پهنه  ی آفرینش به انجام برسد. در باورشناسی ایرانی، آفرینش به چرخه هایی و دوره هایی بخش می شود. بدین گونه 
نیست که جهان یک بار آفریده شده باشد و به همان سان بپاید تا روزگاری که از میان برود. چرخه هایی و دوره هایی هست که آفرینش در فرجام هرکدام از 

آن ها نو می شود یا به سخنی دیگر، به آغاز خود باز می گردد.
به همان سان که ما در گاه شماری زمینی سالی داریم که به چهار پاره و چهار فصل بخش می شود، در سال کیهانی یا سال نمادین اسطوره ای، همان چرخه ی 
آفرینش به همان سان چهار بخش است، که هرکدام از این بخش ها سه هزار سال به درازا می کشد. در سنجش با گاه شماری زمینی اما پیدا است که این شمارها 
همه نمادین است. در سه هزاره ی نخستین، آفرینش هنوز مینوی است و در اندیشه ی اورمزد می گذرد. در سه هزاره ی دوم به نمود، به کردار در می آید، پیکر 
می پذیرد اما در این روزگار هنوز پاک و پیراسته است. اما سه هزاره ی سوم، در این روزگار نیروهای اهریمنی به سرزمین پاک اهورایی می تازند و آفرینش به 

آمیختگی آلودگی دچار می شود.
در سه هزاره ی چهارمین، آفرینش باز می گردد به آن پاکی و نابی آغازین. یعنی در آغاز سه هزاره ی چهارم، رهاننده ای، نویدداده و پاالینده سر بر می آورد که 
فرزند زرتشت است. این که این فرزند چه گونه پدید می آید، خود داستانی است شگفت. هرکدام از این رهانندگان زمینه را برای بازگشت به آغاز در آفرینش 
فراهم می آورد. در پایان این چرخه هنگامی که آفرینش از آالیش و آمیختگی رست و دیگربار به آن پاکی و پیراستگی نخستین بازگشت، به فرجام می آید تا 
چرخه ی دیگری بدین سان آغاز بگیرد. جشن و آیین نوروز به گونه ای بازتاب این سامانه ی باورشناختی است، چون جهان به آن پاکی نخستین باز می گردد، از 

نوجوان می شود و توان می گیرد و آن رستاخیز پدید می آید، رخ می دهد.
• پس نوروز نماد نوشدن دوباره و هرباره است.

ـ بله! یعنی آن پیام بنیادین و ساختار درونی و باورشناختی نوروز می تواند همین نکته باشد.

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیست و چهارم / فروردین ماه 139۲

۱۶

نوروز سامانه ای از باورها و اسطوره ها



• آیا درباره ی پیوند نوروز با موسیقی و وجود گونه ای از موسیقی برای نوروز در ایران باستان آگاهی هایی هست؟ برای نمونه، یکی 
از گوشه های موسیقی ایرانی نوروز خوانده می شده است.

ـ پیوندی من در میانه ی نوروز و خنیا و موسیقی نمی بینم. بله! یکی از َدستان ها و آهنگ های کهن ایرانی نوروز خوانده می شده است اما این که خنیا و َدستان 
و آهنگی ویژه در نوروز نواخته می شده است، نکته ای است که بر من روشن نیست. اگر خواست شما آن ُدهلی است که به هنگام دگرگون شدن سال کوفته 
می شود، این را نمی توان نغمه ی نوروزی دانست. این آیینی است که از روزگاران کهن برجای مانده است. هرزمان که رخدادی شگفت روی می داده است، کوس 
می کوفته اند. به این شیوه، بر مردم آشکار می داشته اند که چنین رویدادی به انجام رسیده است یا با کوس مردم را فرا می خوانده اند که گرد بیایند، برای هر 
خواستی که در پیش بوده است. این کوفتن کوس یا ُدهل از آن جا است، سخن من این است که در رخدادهای بزرگ دیگر هم کوس کوفته می شده است و 
تنها ویژه ی آیین نوروزی نیست. اما می توان برآن بود که برای جشن نوروز، ترانه ها و آهنگ هایی در ایران کهن روایی داشته است؛ برای این که نوروز چنان که 

گفتم یکی از بزرگ ترین جشن های ایرانی است که از روزگار هخامنشیان در ایران، باشکوه برگزار می شده است.
خرد نمی پذیرد که برای چنین جشنی بزرگ، هیچ آهنگی، دستانی و نغمه ای ساخته نشده باشد. بی گمان در میان َدستان های باربد که گاهی به سی لحن نام 
برآورده بوده است، َدستان هایی و آهنگ هایی در پیوند با نوروز، روایی داشته است که نام آن برای ما به یادگار مانده است. آن چنان که گفته شد، یکی از گوشه های 

موسیقی ایرانی نوروز خوانده می شود که در سروده های سخنوران سامانی و غزنوی برای نمونه منوچهری از آن یادی رفته است؛ نوروز ُخرد و نوروز بزرگ.
اگر ایران بزرگ را در نظر بگیریم که امروز به کشورهای گوناگونی بخش شده است، آیین نوروز در هر یک از این کشورها دیگرگونه برگزار می شود، برای 
نمونه، در افغانستان یا تاجیکستان هنگام برپایی جشن نوروز، همه ی مردم با هم به بیرون از شهر می روند و نوروز را همگانی و دسته جمعی جشن می گیرند 

اما در ایران خودمان این گونه نیست و جشن به گونه ی درون خانوادگی یا گروه دوستان و آشنایان است.
خوب! در این که آیین های نوروزی در همه ی کشورها یکسان برگزار نمی شود، هیچ سخنی نیست. اما در کشورهایی مانند افغانستان و تاجیکستان، حتی 
کشور هایی که زبان شان پارسی نیست و در بخش هایی پارسی است مانند ازبکستان و ترکمنستان، به سخنی دیگر در آن کشورهایی که از ایران بزرگ جدا 
شده اند و از دید جغرافیایی، امروز بیرون از ایرانند اما از دید فرهنگی و تاریخی، سرزمین های ایرانی شمرده می شوند، جشن و آیین نوروز به شیوه های کهن تر 
برگزار می شود. شما اگر بخواهید بدانید که رسم و راه های دیرینه در این جشن کدام است، یکی از راه ها این است که ببینید در افغانستان یا در تاجیکستان یا 

در سمرقند و بخارا نوروز را چه گونه جشن می گیرند.
ایران امروز، به هرروی از دید فرهنگی و تاریخی پیش تازتر از آن سرزمین ها بوده است و دگرگونی ها در آن گسترده تر است. در شهرهای بزرگ ایران امکان 
آن نیست که ایرانیان در جایی گردبیایند و آیین نوروز را در گروه، بزرگ بدارند؛ پس هرکس در خانه ی خود چنین می کند. اما در شهرهای کوچک تر یا در 
آن کشورها این رسم و راه ها هنوز برجاست. شما می بینید که در روستاهای ایران یا در شهرهای ُخرد، در این جشن و آیین دگرگونی هایی هست؛ یعنی آن جا 
پیچیده تر و مایه َورتر برگزار می شود. در شهرهای بزرگ ساده تر شده است، در روستاهای کردستان، برای نمونه، هنوز میر نوروزی هست. کسی را از توده های 
مردم به میری و فرمانروایی بر می گزینند؛ فرمانروایی کوتاه یک روزه، از او فرمان می برند و هرچه بخواهد برای او فراهم می آورند. او را بر ستوری می  نشانند و 
در شهر می گردانند. رسم و اره های از این گونه در آن روستاها و شهرهای کوچک هنوز روایی دارد. اما در شهرهای بزرگ مانند تهران دیری است که برافتاده است. 

از این روی می توانیم گفت که این جشن و آیین در آن کشور ها ناب تر و کهن تر و نژاده تر مانده است و برگزار می شود.
• از شما سپاسگزاریم. از دیدگاه خودتان اگر گفتنی های دیگری برای خوانندگان ما دارید بفرمایید.    

ـ  درباره ی نوروز چنان که گفتم به فراخی می توان سخن گفت. هرکدام از ویژگی ها و نشانه های نوروزی را که در نظر بگیرید، چون پیشینه ای بسیار کهن دارد، 
روندهایی و سامانه هایی از فرهنگ ایران را نشان می دهد، که شما می توانید درباره ی آن بگویید یا بپژوهید یا بنویسید. اما می انگارم آن چه برای خوانندگان 
ماهنامه ی شما که می خواهند با جشن و آیین نوروز به شیوه ای فراگیر آشنا بشوند آن چه گفته شد شاید بسنده باشد. اگر ما بخواهیم بر آن نشانه ها و نماد ها 
درنگ کنیم. سخن ما به زمینه های دانشورانه و به اصطالح فنی درخواهد افتاد. برای خواننده ای که در آن زمینه ها کارشناس نیست یا خواستار پرداختن به آن ها 
نه، شاید آن چنان گیرایی نداشته باشد، ازاین روی من اگر شما هم داستان باشید، این گفت وشنود را به فرجام می آورم. به شما و دست اندرکاران ماهنامه ی مایه ور 
»نامه«، فرخ باد و شادباش می گویم، به همان سان، به خوانندگان فرهیخته و گرامی این ماهنامه. آرزو می برم از درگاه دادار که نوروز پیروز و بهار دل افروز و 

سال ۱۳۸۵ برای همه ی ایرانیان سالی باشد آکنده از شادکامی و به روزی و بخت یاری، همه ی روزهاشان به خرمی نوروز باشد، دل هاشان به شکفتگی بهار.
 پی نوشت:

۱-   برای روشن تر شدن معنای »نوک روچ« این گفت و گو کننده یادآور می شود که در گویش بلوچی امروز، واژه های »نوک« به معنای »نو« و »َروچ« یا »ُروچ« 
به معنای روز با همان تلفظ پهلوی استفاده می شود. بلوچ ها به »روزه« نیز می گویند »روَچگ.«

منبع: نشریه نامه شماره ۴۸
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نوروز سامانه ای از باورها و اسطوره ها
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سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی که ساعات پایانی آن را پشت سر می گذاریم برای همه ایرانیان از جمله دراویش و پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی، سالی 
پر تشنج و اندوه بار بود. سایت مجذوبان نور ضمن تبریک و تهنیت بهار و تولد دوباره طبیعت، در فضاي خاموش و غم انگیز سکوت رسانه ها، طبق روال هر 
سال وقایع اتفاقیه علیه دراویش گنابادی در سالی که گذشت را منتشر مي کند، بدان امید که عالوه بر مرور آنها در اذهان، تعدی گران به حقوق دراویش و 

قانون گریزان در مراکز قدرت نیز کمي بیشتر به این کالم حکیمانه بزرگان دقت کنند که فرموده اند:

آه دل درویش به سوهان ماند             گر خود نُبَرد، بُرنده را تیز کند

الف : احضار دراویش به نهادهای قضایی و امنیتی تفتیش و بازرسي منازل، بازداشت آنها
۱- نوزده تن از دراویش گنابادی کوار به نام های مهرداد کشاورز، امیدعلی اکبری، محمد علی شمشیر زن، مهدی دهقان بورکی، عیسی دهقان بورکی، علی 
دهقان بورکی، غالمعلی بیرمی، محمد جان صالح زاده، مهدی قنبری، امیرحمزه دهقان، محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، بهیار رجبی، کاظم دهقان، 
سید ابراهیم بهرامی، ابوذر ملکپور، عبدالرضا آرایش، محسن اسماعیلی و خانم زهرا رنجبر از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی کوار به اتهام اقدام علیه 

امنیت ملی، اخالل در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز به شعبه کیفری دادگاه انقالب کوار احضار شدند.
۲- امین ابوالحسنی از دراویش گنابادی بخش صقاد شهرستان آباده، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد.

۳- آقای منوچهر زارع از دراویش گنابادی و مجلس دار دهستان فرمشکان از توابع شهرستان کوار صبح ۲۹ خرداد با یورش مامورین امنیتی و بدون حکم 
قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

۴- آقایان شهاب ربانی، سبحان شیخ میر و ابراهیم ظاهری از دراویش گنابادی ساکن شهر اهواز به اداره اطالعات اهواز احضار شده و مورد بازجویی و تفتیش 
عقیده قرار گرفتند.

۵- آقایان مهدی رحمانی و هادی رحمانی از دراویش ساکن سروستان به اداره اطالعات فراخوانده شدند.
۶- آقایان آرش شلتوکی، مهرداد شیرازی، مرتضی سهرابی و حمید اکبری از دراویش گنابادی کرج، که به سمت شهرکرد در حرکت بودند، در مسیر اصفهان-

شهرکرد توسط نیروهای امنیتی و اطالعاتی بازداشت شدند.
۷- آقایان عطاءاهلل پورمند، کیوان کولی وند، حمید رحمانی، حسن مقدم، امین کرمی، علی اسدی، رضا فردوس مقدم، مسعود رضایی، محمد هاشمی، نجم 

الدین نوری، علی اشرف شادکام، پیمان امرایی و امیر حاجی آبادی در روز سوم اسفند مقابل زندان اوین بازداشت شدند.
۸- آقایان احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر عالی وند و امید رحیمی از دراویش نارون اصفهان در شهر گراش بازداشت شدند.

۹- آقای علی شفیعی از دراویش گنابادی و مجلس دار بخش صقاد شهرستان آباده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد.
۱۰- آقای عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس توسط چند نفر لباس شخصی بازداشت شد.

۱۱- هشت مامور لباس شخصی مسلح به سالح گرم بدون ارائه حکم قضایی و قانونی با حمله به منزل آقای مهدی قنبری با ایجاد رعب و وحشت و توهین 
و فحاشی به خانواده ی وی قصد بازداشت این درویش گنابادی را داشتند که به علت حضور نداشتن ایشان موفق به دستگیری این درویش گنابادی نشدند.

۱۲- آقای 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 
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امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب به قضاوت قاضی پیرعباسی به آن محکوم و در شعبه ۵۴ 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.

ب : محاکمه و صدور و اجرای احکام محکومیت براي دراویش
۱- آقایان علی معظمی و مصطفی عبدی صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲ آذرماه برای رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به صورت 
جداگانه به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی مراجعه کردند. الزم به ذکر است که پیش از این، دو اتهام دیگر تبلیغ علیه نظام و عضویت 

در گروهک مجذوبان نور نیز به این دو درویش منتسب شده بود که توسط دادستان مورد منع تعقیب قرار گرفت.
۲- نصرت طبسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به شش ماه حبس تعزیری و ۴ سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( برای این درویش گنابادی صادر شده است.
۳- آقای علیرضا روشن نیز در تیر ماه گذشته به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( در شعبه ۲۶ دادگاه 

انقالب، با قضاوت قاضی پیرعباسی به ۵ سال حبس )یک سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی( محکوم شد.
۴- علی معظمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به 

قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( برای این درویش گنابادی صادر شده است
۵- جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ تن از دراویش گنابادی شیراز و کوار ، یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱، در شعبه ۱۴ دادگاه انقالب شیراز به ریاست قاضی خشتی 
برگزار شد. در طی این جلسه ابتدا پرونده ۴ تن از دارویش آقایان صالح مرادی، محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمید آرایش مورد رسیدگی قرار گرفت 
و برای آقایان صالح مرادی و محمد علی شمشیر زن که در زندان به سر می بردند تا ارائه حکم نهایی قرار وثیقه های به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ میلیونی صادر شد. 
همچنین در بخش دیگری از این جلسه به اتهامات ۷ تن از دراویش ساکن کوار ، آقایان امید اکبری، غالمعلی بیرمی، مهرداد کشاورز، مهدی قنبری، حاج 
علیجان دهقان، موسی دهقان و مهدی دهقان نیز رسیدگی شد، این دارویش که قبال بصورت تلفنی به دادگاه احضار شده بودند روز دادگاه به اتهام اقدام علیه 

امنیت ملی، اخالل در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز دادگاهی شدند.
۶- جلسه دادگاه ۱۸۹ تن از دراویش گنابادی از تاریخ ۱۴ الی ۲۴ اردیبهشت برگزار شد،این در حالی بود که برای تعدادی از دراویش متهم در پرونده احضاریه 
دادگاه فرستاده نشده است اسامی دراویشی که در دادگاه انقالب بروجرد محاکمه شدند عبارتند از: رضا گودرزی- سعید عسگریان - غالمرضا فیروزه - حسین 
روزبهانی - مسعود نیک اعتقاد - ناصر کرکی - داوود کمره ای - اسداهلل فتاحی راد - محمد امیدی - علیرضا ظفری - علی محمد گودرزی - پرویز بیرانوند 
- علی پیریایی - علی صحرایی - آرین پیامنی - شهرام مقدسی - امین عزیزی - رضا حسینی- ایرج قربانی - مصطفی پیمویی - علی صالحی - الهیار 
ساکی - مهدی فیروزه - علیرضا گودرزی - علی مشتاق االئمه - رضا روزبهانی - حیدر می ناپور - احمد خسروی - قدرت امیر - مرتضی شریفی - جعفر 
امیدعلی - علی رحم رحیمی - امیرفرهنگ بیرانوند - هادی پیمویی - کوروش محتشمی - علی اکبر نعمتی - علی روزبهانی - محمد تقی شیرویه - مهدی 
فتحی - محسن فیروزه - علیرضا شاکری - سعید گودرزی - سامان باقر باغی - امیدعلی شیرزادی - عادل عادلی - مسعود جعفری نوکنده - مصطفی سلیمی 
- جواد میان رودی - مرتضی یعقوبی - علیرضا قمی - عبدالمحمد گودرزی - ایمان گودرزی - عباس سعیدی کیا - منوچهر عزیزی - مهدی پارسا - ناصر 
کردی پور - یداهلل محمدزاده - منوچهر شعوری - افشین قیصری - عباس روزبهانی - محمد حسین قیاسی - اصغر صارمی - محمدرضا شهبازی - حجت اهلل 
مرادی - علی اکبر هداوند - احسان نعمتی فرد - بهروز حیدری - امید حسن زاده - یونس ساکی - غالمحسن نعمتی - محمد گودرزی - علی کاکاوند - علی 
جودکی - فتح اهلل حق نیا - عباس کردی پور - سعید رحیم زاده - مسعود جلیلی - غالمرضا خجسته - شهاب عزیزی - مسعود خسروی - منوچهر بهمنی - 
محسن آلویی - محمد حسن جنت - پرویز رازانی - مراد کوچک زاده - محمد کشوری - گودرز ترکاشوند - مهدی کولیوند - حسین کرکی - غالمعلی معرف 
- علی گودرزی - شاهرخ عزیزی - علی گودرزی - محمد آسترکی - حسن مقدسی - محمد حق نیا - سعید گودرزی - محمد می انرودی - علی حسین 
نیک اعتقاد - سمیع یگانه - عباس شعوری - علیرضا صالحی یگانه - امیر افشاری - محمد مددی - علی جنت- محمد گودرزی - غالمحسین مهدوی - 
احسان کریمی - محمدرضا یاراحمدی - مسعود کزازی - رضا می انرودی - علی می انرودی - پرهام جهانی زاده - عباس حق نیا - حسین باقری - محمد 
فرید - محمود قدیمی - رضا زیار - حجت اهلل شهبازی - احمد استرکی - محمد حسینی - عبدالمجید غنی پور - سعید روزبهانی - قباد شهسواری - حمید 
رحیمی - حسین خدایی- محمدرضا گودرزی - یژن امینی - عباس گودرزی - احمد پیرحیاتی - سهراب یاری یگانه - حمیدرضا رحیم پور نهاوندی - محمد 
یگانه پرش کش - علیرضا گودرزی - جالل ابرازی - داوود بیرانوند - امین صفار - افشین معظمی گودرزی - محمد اسعدی - محمد علی سمندر - حسن 
گودرزی - محد ناصر مداح موحدی - امیر نصراللهی - علیرضا جمالی مقدم - امیرابراهیمی - حسین دولتشاهی - سید جعفر آهوقلندری - صادق دریایی 
-مهدی شجاعی - سیاوش یعقوبی - مصطفی صادقی - محمد حسین پور - محسن عالی نژاد - حسن لک - علیرضا کردی - بابک یاراحمدی - إنشاء اهلل 
جبرکش - میثم پارسا - رضا کمره ای - غالمرضا جبرکش - حمید محمودی - عباس میرزایی - داریوش سرسیوند - محمدرضا معظمی گودرزی - مسعود 
حسین پور - جمشید بهره بر - علی طهماسبی - محمدرضا یاری - محمدرضا مهربان - کاوه نظام السالمی - حسین گودرزی - بهرام رحیمی - رضا سلگی - 
احسان امینی - موسی دیناروند - احمد زند لشنی - غالمعباس الحاقی - حسین قائد رحمت - حیدر موسیوند - شاهین کاووسی - مرتضی یاراحمدی - حبیب 

پیریایی - داوود معظمی گودرزی - محمد گودرزی- محمدرضا رضایی فرد - عبدالعلی هوشمندی - عبده سلیمی - محسن جهازی- محمود طهماسبی.
۷- آقایان مهران رهبری و مصطفی عبدی برای رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به صورت جداگانه به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
تهران به ریاست قاضی صلواتی مراجعه کردند. الزم به ذکر است که پیش از این، دو اتهام دیگر تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهک مجذوبان نور نیز به 

این دو درویش منتسب شده بود که توسط دادستان مورد منع تعقیب قرار گرفت.
۸- آقایان علی معظمی و مصطفی عبدی صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲ آذرماه برای رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی به صورت 

جداگانه به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی مراجعه کردند.
۹- صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر جلسه رسیدگی به پرونده آقایان کاظم دهقان، حمید آرایش، محمد علی شمشیرزن به اتهام محاربه و فساد فی االرض 
و همچنین آقایان امید علی اکبری، غالمعلی بیرمی و مهرداد کشاورز به اتهام حمل سالح غیر مجاز در شعبه ۲ دادگاه انقالب شیراز برگزار شد. این افراد با 
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حضور دو تن از وکالی خود آقایان نظری و صادقی در برابر این اتهامات از خود دفاع کردند.
۱۰- نصرت طبسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به شش ماه حبس تعزیری و ۴ سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. 

این محکومیت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی )ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( برای این درویش گنابادی صادر شده است.
۱۱- آقای علیرضا روشن نیز در تیر ماه گذشته با اتهامی مشابه در شعبه ۲۶ دادگاه انقالب، با قضاوت قاضی پیرعباسی به ۵ سال حبس )یک سال حبس 

تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی( محکوم شد.

ت : فیلترینگ سایتها و محدودیت براي مراکز آموزشي و پژوهشي دراویش
همچون سال های گذشته سایت مجذوبان نور و سایر وبالگهای منتسب به دراویش گنابادی از جمله وبالگ درویشان بندر عباس برای چندمین بار فیلتر شد.

سایت مجذوبان نور پایگاه اطالع رسانی دراویش گنابادی در طول سال گذشته چندین بار شدیداً مورد حمالت هکری »ارتش سایبری ایران« قرار گرفت.

ث : تعدي به حسینیه ها، محل برگزاري مجالس درویشی و مزارهای عرفا
۱- اعزام چند دستگاه لودر و بولدوزر به محل مجلس فقری شب های جمعه ی شهرکرد و تهدید به تخریب کل بنا، به بهانه استفاده از داربست و چادر در 
حیاط منزل،در حالی که مجوز کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شهرکرد در سال قبل مبنی بر این بود که پوشش حیاط این منزل با چادر تخلف محسوب نمی 
شود،، اما فشارهای اداره امنیت شهرداری این مورد را بهانه ای برای برخورد با مجلس درویشی قرار داد که ایستادگی دراویش و حمایت مردم غیور شهرکرد 

مانع از تخریب محل شد.
۲- کتاب فروشی مزار شاه نعمت اهلل ولی بر اثر فشار نیروهای اطالعات به تعطیلی گرایید، این کتاب فروشی که بیشتر کتاب هایی با موضوعات تصوف و 
عرفانی را در اختیار عالقه مندان قرار می داد با ممانعت از تمدید اجاره محل تعطیل شد. همچنین اقداماتی در جهت هرچه کم رونق تر شدن این مزار زیارتی 
شد، به طوری که از تعداد متولیان این مزار کاسته شده و همچنین بازدید از اتاق چله خانه حضرت شاه نعمت اهلل به طور کامل ممنوع و از برگزاری مراسم 

های مذهبی که طبق روال هر ساله در این محل برگزار می شد، ممانعت می شود.
۳- بی توجهی به آرامگاه شیخ احمد غزالی از عرفا و اقطاب سلسله در قزوین. این محل مدت دو سال است که به بهانه تعمیر و مرمت مورد بی توجهی قرار 
گرفت. این مزار که مربوط به دوره صفوی می باشد و در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است به مخروبه تبدیل شده و از آن به عنوان انبار استفاده می 

شود. همچنین سنگ مزار نیز به محل دیگری منتقل شده و با بستن درب مزار به هیچ کس اجازه بازدید و زیارت داده نمی شود.
۴- تغییر و از بین بردن نام بعضی از دراویش بعد از تعمیر و بازسازی مزار جناب مشتاقعلیشاه کرمانی، در این بقعه مزار جناب آقای میرزا یوسف حایری)ارشادعلی( 
و درویش جعفر )فردی که به همراه جناب مشتاقعلیشاه به شهادت رسید( نیز می باشد که بعد از بازگشایی مجدد با باز کردن شیشه محافظ سنگ قبر، سنگ 

قبر را با موکت پوشانده اند و تنها سنگ قبر جناب مشتاقعلیشاه مشهود است.

ج : اعمال خشونت و محرومیتها شغلی و سایر مزاحمتها نسبت به دراویش
۱- آقای عمادالدین مردانی بر اساس نظریه اداره کل تعیین صالحیت و اسناد وزارت اطالعات به اتهام پیروی از سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از شهرداری 

کرج اخراج شد .
۲- مهتاب بازوند شاعره ی غزلسرای معاصر به دلیل وابستگی به سلسله ی دراویش گنابادی پس از ۱۲ سال خدمت در کانون پرورش فکری استان لرستان 

اخراج شد.
۳- احسان اله حیدری از وکالی دراویش گنابادی در دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکالی دادگستری استان لرستان به علت دلبستگی به طریقت 

درویشی نعمت اللهی گنابادی و داشتن سابقه ی وکالت از دراویش رد صالحیت شد.
۴- چهار نفر ماموران وزارت اطالعات با مراجعه به مغازه آقای نوروزعلی سلیمانی زاده مجلس دار شب های جمعه گچساران از توابع کهگیلویه و بویراحمد، با 
تهدید این درویش مبنی بر همکاری و پر کردن لیستی که حاوی مشخصات فردی دراویش آن منطقه )شامل نام و مشخصات و شغل( بوده است جواز کسب 

مغازه این فرد را با خود می برند، و پس دادن آن را مبتنی بر همکاری با آن ها اعالم می کنند.
۵- رضا انتصاری، افشین کرمپور، حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسالمی و فرشید یداللهی دراویش محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، به دنبال عدم 

تمکین به برنامه های قاضی صلواتی برای برگزاری غیر قانونی دادگاه خود، به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شدند.
۶- مصطفی دانشجو با وجود بیماری حاد ریوی به دستور قاضی صلواتی از بیمارستان ترخیص و را به زندان اوین بازگردانده شد.

۷- حمیدرضا مرادی از فعالین حقوق دراویش و مدیر سایت مجذوبان نور که از ۲۶ دی ماه و پس از امتناع از شرکت در جلسه دادگاه، همراه با ۶ تن دیگر از 
وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور به سلول های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ منتقل شده اند، مورد ضرب و شتم بازجوها قرار گرفته است. حمید 
مرادی، این درویش زندانی را به اتاق بازجویی منتقل و در برابر چشمان آقای مصطفی دانشجو یکی دیگر از دراویش و هم مسلکان این زندانی، شدیدا مورد 
ضرب و شتم قرار داده اند تا جایی که آقای مرادی از شدت ضربات، خون استفراغ کرده و سپس تمامی لباس های وی را درآورده و این زندانی عقیدتی را با 

همان حالت با وجود برودت هوا در هواخوری بند ۲۰۹ رها کردند.
۸- در پی امتناع پرسنل و مدیران سایت مجذوبان نور جهت حضور در دادگاه، ماموران بند ۲۰۹ وزارت اطالعات به دستور قاضی صلواتی برای اعمال فشار 
براین دراویش زندانی اقدام به تراشیدن موی سر و صورت دراویش به صورت اجباری کردند و به نظر می رسد بازجویان اطالعات با سایر دراویش نیز همین 
برخورد را به صورت توهین آمیز داشته اند. به نقل از خبرنگار کلمه، روز سه شنبه ۲۶ دیماه پس از آنکه به حمید مرادی مدیر زندانی سایت مجذوبان نور اعالم 
شد به اجرای احکام زندان احضار شده و وی این احضار را نپذیرفت، و ماموران گارد زندان برای بردن مرادی به بند ۳۵۰ رفته بودند شش درویش دیگر نیز 

به نشانه همراهی و همبستگی با وی اعالم کردند که ایشان را تنها نخواند گذاشت.

اسفندماه 1391 خورشیدی - مجذوبان نور؛ پایگاه خبری و اطالع رسانی دراویش گنابادی
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جلسه رسیدگی به اتهامات وکال و فعاالن حقوق دراویش که ۱۶ ماه است بدون محاکمه در زندان 
به سر می برند، قرار بود از امروز تا ۷ بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران برگزار شود اما 
این دراویش در نامه ای به قاضی صلواتی ضمن تشریح چرایی عدم حضور، از شرکت در دادگاه 

خودداری کردند.

به گزارشات رسیده به مجذوبان نور، در نامه ی این دراویش آمده است: »۱۶ ماه است که در 
زندان اوین در حبس بی محاکمه و در انتظار برگزاری دادگاه به سر می بریم. مقام قضایی برای 
نوبت سوم زمان دادگاه را ۲۷ دی ماه تا ۷ بهمن اعالم کرده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به 
ریاست جنابعالی، قرار است به اصطالح به تخلفات مجموعه ای از وکال و فعاالن حقوق دراویش 
موازین و مقررات  از  اللهی گنابادی رسیدگی شود. رسیدگی و مجازات خاطیان  نعمت  طریقت 

قانونی برای برقراری نظم و اجرای عدالت درجامعه، امری عقلی، شرعی و قانونی است و البته رعایت و حفظ حقوق قانونی متهمین نیز الزمه یک رسیدگی 
عادالنه است. و صد البته، قبل از هر موضوع دیگری صالحیت قانونی مرجع رسیدگی کننده اساسی ترین اصل در تشکیل محکمه و محاکمه یک متهم است 
و پر واضح است که در این موضوع، هم دادگاه و هم شخص قاضی بایستی صالح به رسیدگی باشند. در چنین دادگاهی است که متهم امنیت روانی و قانونی 
دارد. و در غیر این صورت اساسًا محاکمه معنا و مفهومی نخواهد داشت. بیش از ۶ سال و دقیقا بعد از تخریب حسینه شریعت قم در سال ۱۳۸۴ به اجبار در 
یک چالش ناخواسته با دو گروه وحدت شکنان قانون گریز به نام دین و مجریان قانون شکن به نام حفظ نظام، تمامی حرف وکالم ما آن بوده است که همه 
ی شهروندان کشور بدون هیچ گونه تبعیضی در هر مقام و موقعیت سیاسی، اجتماعی و قضایی در مقابل قانون مساوی بوده و اجرای دقیق قانون خصوصًا 
برای متصدیان و مجریان قانونی و بالخص مراجع و مقامات قضایی امری الزامی است و اساسًا دستگاه قضا به واسطه ی پای بندی به اجرای قانون مشروعیت 
و مقبولیت داشته و مورد احترام می باشد، و شهروندان کشور به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و شرعی در مقام امر به معروف و نهی از منکر مطابق قانون 
اساسی مؤظف اند در مقابل انحراف و تخطی مراجع زیربط از قانون، از خود واکنش نشان داده و مصرانه بر اجرای قانون پافشاری نمایند. عدم شرکت امروز 
ما در دادگاه دقیقًا در جهت اثبات تمامی گفته های قانونی ما در راستای هدایت همگانی به اجرای قانون است. ما در عمل و نیت جز به کمال عدلیه نمی 
اندیشیم. به راستی اگر قانون اساسی و سوگند قضات معیار و میزان عدلیه است کدام منطق و استدالل اصولی چنین روا می دارد که با ما حقوق بانان و حق 

ورزان این چنین به دور از قانون و خرد و فرزانگی رفتار شود.
گرچه صالحیت دادگاه انقالب در رسیدگی به این پرونده محل بحث و تأمل است که پرداختن به جزئیات آن از حوصله این نامه خارج است اما امروز صحبت 

ما متمرکز بر صالحیت قاضی و التزام وی به رعایت اصل بی طرفی و تشریفات و اصول محاکمه است.
در این پرونده تخلفات بی شماری وجود دارد به عنوان نمونه برابر آیین دادرسی کیفری و قانون اصالح تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب دادگاه مؤظف 
است در خصوص قرارهای تأمین کیفری خصوصًا قرار بازداشت موقت یکی از متهمین صراحتًا اظهار نظر نماید و اینکه حداقل حبس مقرر در قانون برای 
اتهامات انتسابی به ما منقضی شده و ادامه بازداشت متهمین غیرقانونی تلقی و قاضی مؤظف است موجبات آزادی موقت متهمین را فراهم آورد که عدم رعایت 
این امر توسط شما مؤید عدم پای بندی قاضی در رعایت اصل بی طرفی و نوعی تعدی به حقوق متهم محسوب و برابر ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسالمی 
مستوجب مجازات می باشد و یا اینکه حداقل ۵ روز قبل از رسیدگی باید وقت دادگاه به متهم ابالغ شود تا بتواند تدارک دفاع نماید ولی متأسفانه وقت دادگاه 
کمتر از ۱۰ ساعت قبل از اعزام به دادگاه در زندان به صورت شفاهی اعالم شد و یا اینکه دادگاه نمی تواند بدون در اختیار قرار دادن پرونده و دالیل و اسناد، 

اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نماید.
اینجانبان طی نامه های شماره ۲۵۲ مورخ ۲۹/۰۱/۹۱ و ۲۶۱ مورخ ۰۳/۰۲/۹۱ و نامه های مورخ ۲۱/۰۸/۹۱ مکرراً تقاضای اعزام به دادگاه و مطالعه پرونده را 
نموده ایم که متأسفانه به این تقاضای قانونی ما کمترین توجهی نشده است. و حتی در طول این مدت کلیه وکالی ما نیز اجازه مطالعه و دسترسی به اوراق 

و محتویات پرونده را نداشته اند.
لذا تا زمان فراهم آمدن موجبات رعایت کلیه ی اصول و تشریفات و آیین دادرسی عادالنه و رفع موانع مذکور، برای حفظ حیثیت نظام قضایی و احترام به 

قضات مستقل پای بند به قانون از حضور در دادگاه، پاسخ گویی و دفاع امتناع خواهیم نمود.«

بر اساس این گزارش نظر به اینکه قاضی صلواتی از پذیرش تمامی وکالی پرونده ممانعت می کند وکال و فعاالن زندانی حقوق دراویش چندی پیش طی 
نامه ای به وکالی خود ضمن تشکر از تمامی اقدامات قانونی آنها در پرونده مطروحه به اصالح وکالت نامه های تظیمی پرداخته و آورده اند : » با توجه به 
ایراد اتهامات متعدد علیه اینجانبان و لزوم بررسی و دفاع تخصصی از عناوین اتهاماتی توسط تمامی وکال حدود اختیارات وکال را که قباًل به صورت منفرداً 
و مجتمعًا عنوان گردیده، به دفاع به صورت مجتمعًا تصحیح کرده و اعالم می نماییم هیچ کدام از وکال در رسیدگی به پرونده در دادگاه، حضور در جلسه 

رسیدگی، ارائه الیحه و امضای صورت جلسات دادگاه، حق دفاع به صورت مستقل را ندارند«.

گفتنی است که جلسه قبلی رسیدگی به اتهامات این افراد قرار بود از ۲۱ الی ۲۳ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران برگزار شود که با عدم حضور این افراد 
در دادگاه به علت فراهم نبودن شرایط دادرسی عادالنه، وقت محاکمه تجدید شد.

۲۷ دی ماه ۱۳۹۱
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شکایت وکالی زندانی از قاضی صلواتی

انتقال حمید رضا مرادی به بند 209 / خودداری مصطفی دانشجو از حضور در دادگاه

وکالی زندانی و فعاالن حقوق دراویش که در بند ۳۵۰ زندان اوین در حبس به سر می برند در 
نامه ای به دادستان انتظامی قضات خواستار رسیدگی به تخلفات قاضی صلواتی و کلیه مقامات 

قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده اتهامی خود شدند.
به گزارش مجذوبان نور؛ هفت تن از وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، که ۱۶ ماه 
است در حبسی بی محاکمه به سر می برند در بخشی از این نامه با اظهار اینکه »کدام منطق و 
استدالل می پذیرد که با ما حقوق بانان و حق ورزان اینچنین به دور از قانون و خرد و فرزانگی 

رفتار کنند؟«
آنان تصریح کردند : »دست تعدی بر ما دراز است، فاجعه اینجاست که حجت بالغه می آوریم، 
اقامه می کنیم، رخ بر می تابند، مستند استوار پیش رو می گذاریم،  نادیده می گیرند، دلیل کامل 

چشم و گوش دادگاه و دادرس را بر آن می بندند.«
وکالی زندانی دراویش، موارد تخلف در پرونده یاد شده را چنین برشمردند: »عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در 
خصوص قرارهای تامین کیفری«، »انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین«، »ضرب و شتم 
و توهین به افراد در زمان دستگیری و حین بازجویی«، »ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین وزارت اطالعات در شرایطی که این نهاد امنیتی 
خود شاکی بوده و ضابط قضایی محسوب نمی شود«، »عدم اجازه مطالعه پرونده متهمین و وکالی آنها و عدم اجازه مالقات با وکیل«، »تفهیم اتهام جدید در 
جلسه اخذ اخرین دفاع در دادسرای اوین و طرح سواالت تلقینی و عقیدتی«، »صدور دستور غیر قانونی تیر اندازی به متهمین از سوی مقام تعقیب«، »نگه 

داری متهمین در سلول های انفرادی و بازداشتگاه امنیتی قریب به ۴ ماه«، »استفاده از چشم بند و دستبند در زمان بازجویی«.
وکالی زندانی و فعاالن حقوق دراویش که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برند، بر اساس موارد یادشده از دادستان انتظامی قضات خواستار رسیدگی به 

تخلفات قاضی صلواتی و کلیه مقامات قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده اتهامی خود شدند.
این زندانیان عقیدتی در پایان ابراز امیدواری کردند که مسئوالن قضایی در دادسرای انتظامی قضات بر پایه رسالت دادگری و مسئولیت سنگین دادوری به 

دقت این سطور را بخوانند، بر دو پای صداقت و شرافت دادگستری استوار بایستند و ورق پایانی داستان این کتاب ستم بار را برای همیشه ببندند.
این افراد به نام های حمیدرضا مرادی )فعال حقوق دراویش(، مصطفی دانشجو )وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پروانه وکالتش در دفاع از دراویش 
باطل شد(، فرشید یداللهی فارسی )وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر(، امیر اسالمی )وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر(، امید بهروزی )وکیل دادگستری 
که پروانه وکالت وی در دفاع از دراویش باطل شد(، افشین کرم پور )حقوق دان و فعال حقوق دراویش(، رضا انتصاری )عکاس خبری و مستندساز فعال حقوق 
دراویش( تحت عناوین اتهامی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی درویشی، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی ، تبلیغ علیه 
نظام و نشر اکاذیب ۱۶ ماه است که در زندان اوین تهران بدون محاکمه محبوس هستند که مقامات قضایی کشور مدعی هستند این پرونده در شعبه ۱۵ 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی تحت رسیدگی است.

در حالی حمید رضا مرادی به بند ۲۰۹ منتقل شد که شش درویش زندانی دیگر به بند ۲۴۰ منتقل شده اند.
به گزارش مجذوبان نور و به نقل از منابع سایت کلمه، به رغم اینکه دراویش زندانی پرونده مشترک دارند، 

قاضی صلواتی در پی این است که از طریق جداسازی دراویش، آنها را به طور جداگانه محاکمه کند.
دراویش محبوس همواره بر غیر قانونی بودن روند دادرسی و عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل 
دادگاه ها و روند محاکمه خود تاکید داشته و با تاکید بر تخلفات غیر قانونی قاضی از حضور در جلسه دادگاه 

خودداری کرده اند.
قاضی صلواتی در طول مدت بازداشت دراویش اجازه مطالعه پرونده به آنها و وکالیشان را نداده است .

در همین حال مصطفی دانشجو وکیل زندانی دراویش گنابادی از حضور در دادگاه قاضی صلواتی خودداری 
کرد و از زندان اوین خارج نشد.

صبح روز چهارشنبه ۲۶ دی ماموران با بیان اینکه مصطفی دانشجو هم از شعبه ۱۵ دادگاه انقالب و هم از دادسرای مقدس احضاریه دارد این وکیل را از بند 
انفرادی ۲۴۰ خارج کردند. اما ساعاتی بعد مشخص شد که احضاریه دادسرای مقدس توطئه ای برای کشاندن این وکیل پای میز محاکمه قاضی صلواتی 

بوده است.
مامورانی که می خواستند که دانشجو را با لباس فرم از سلول خارج کنند، احضاریه دادسراری مقدس را مطرح می کنند وقتی دانشجو علت احضاریه را از آنان 
می پرسد در جواب می گویند، تفهیم اتهام پرونده جدید است. این زندانی سیاسی در محل دادسرا وی متوجه می شود پروند جدیدی در دادسرا وجود ندارد و 

هدف اصلی اعزام او با لباس فرم به شعبه ۱۵ دادگاه انقالب بوده است.
این وکیل زندانی به محض پی بردن به هدف ماموران، لباس زندان را از تن می کند و با بیان اینکه حاضر به حضور در دادگاه نیست باعث می شود ماموران 

او را به بند ۲۴۰ بازگردانند.
این اولین بار نیست که با توطئه و حیله در پی انتقال دراویش زندانی به پای میز محاکمه بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی دادرسی بودند، به طوری که روز 
دادگاه را نیز برای آقای حمید مرادی یک روز زودتر از وقت تعیین شده )۲۶ دی ماه( آغاز کردند که ایشان حتی بدون اطالع وکالی مدافعش محاکمه شود .
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مقام محترم رهبری؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای
سالم علیکم؛

محبوسند،  زندان  در  هاست  ماه  که  وکالیی  هستیم،  زندانی  دراویش  وکالی  های  خانواده  ما 
وکالیی که که شغل و حرفه شان دفاع از حق است اما خود ۱۷ ماه است که در حسرت فضایی 

برای دفاعی عادالنه، و قضاوتی منصفانه گرفتار مانده اند.
شما زاده خراسان هستید و شاید بیش از هر شخص دیگر مطلعید که سلسله نعمت اللهی گنابادی 
از دیروز نیامده که به امروز ختم شود، ما می خواهیم از جنابعالی این سوال را بپرسیم که مگر 
یکی از اصول قانون اساسی کشورمان برابری همه مردم در برابر قانون نیست؟ برای دراویشی که 
همیشه خواهان صلح و آرامش در تمام شئونات جامعه هستند این همه ستم های ناروا، همچون 

تخریب چندین حسینیه در شهرهای مختلف از کجا سرچشمه می گیرد؟ ادامه این همه جور به کجا خواهد انجامید؟ ما در حسینیه هایمان بر علیه چه چیز 
تبلیغ کرده ایم؟ کجای کار همسر و فرزندان ما که اکنون ۱۷ ماه است بدون حکم در زندان گرفتار هستند، مطابقت با قانون اساسی نداشته است؟ اینان خود 
وکیل و حقوقدان هستند چگونه می توانند قانون شکن باشند؟ این وکال و دراویش دربند فقط به دفاع از همسلکانشان پرداخته و در برابر تخریب حسینیه های 

دراویش و عدم توجه به حقوق برابر آنها معترض بوده اند اما گویا عده ای تحمل صدای قانون مند آنها را نداشتند.
برای در جریان قرار دادن شما از این موضوع که احتماال از آن مطلع نیستید، نمی دانیم از کجای این ماجرا شروع کنیم؟ از آغاز تعجب آور آن که چطور 
عده ای وکیل و حقوق دان که پیگیر و متذکر حقوق پایمال شده دراویش بودند، ناگهان اتهام های امنیتی و سیاسی متوجه شان شد شروع به گفتن کنیم یا 
از ۱۷ ماه ماندگاری در زندان، بدون دادگاه بگوییم که وکالیشان نه حق مالقات با آنها را داشتند و نه اجازه حضور در دادگاه ؟ از آن قسمتی که بی قانونی 
های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده شان را مرتب تذکر دادند، شکایت به محاکم کردند و هیچ نتیجه ای نگرفتند برایتان تعریف کنیم و یا از زمانی که در 
اعتراض به این بی قانونی ها در دادگاه شرکت نکردند و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند سخن بگوییم؟ از قسمت مالل آور ضرب و 

شتمشان در گوشه سلولها درد دل کنیم یا نگرانی مان از عواقب بیماری های شدید بعضی از آنها را برایتان برشمریم؟
ما پیش تر نیز به مسئوالن زیربط نامه ها نوشتیم اما سکوتشان نشان داد که مطلع بودن و نبودن از ظلمی که می رود و حقی که ضایع می شود برایشان 
یکسان است. برای آنها نیز توضیح دادیم که این افراد خود از علم قانون بی بهره نیستند، سه بار از شرکت در دادگاه امتناع کردند چرا که وقتی قوانین در 
حساس ترین نقطه تجلی عدالت، یعنی »دادگاه« و توسط بارز ترین مسئول تحقق آن یعنی »قاضی« نقض می شوند، به عنوان »وکیل« پاسداری از حرمت 
قانون را وظیفه خود دانسته اند، با علم به اینکه شرایط زندان برای آنها دشتوار تر و طوالنی تر می گردد، برای حفظ حیثیت نظام قضایی و احترام به قضات 

مستقل و پایبند به قانون و متهم نشدن به جرم بزرگ » سکوت در مقابل قانون شکنی « هرطور که در توان داشتند اعتراض خود را اعالم کردند.
و بار ها توضیح دادیم که عدم شرکت آنها نه تنها به معنی عدم اعتقاد و احترام به قوانین و دادگاه های کشور نیست، بلکه عین التزام به قوانین تصویب 
شده ی کشور نیز می باشد چرا که احترام به قانون در عمل و صیانت از اجرای آن متبلور می شود. اگر اصل فراموش شده قانون )۱۶۵ قانون اساسی(  مبنی 
بر برگزاری علنی دادگاه، و با حضور هیئت منصفه را ما هم فراموش کنیم و اگر از شرح طوالنی عدم صالحیت قانونی دادگاه انقالب برای رسیدگی به این 
پرونده هم بگذریم، قسمتی از دالیل و تخلفاتی که این وکالی دادگستری را وادار به امتناع از شرکت در دادگاه کرده ) که طی نامه ای توسط همین وکال به 

قاضی پرونده نیز تقدیم شده( به این شرح است: 
۱. عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در خصوص قرارهای تامین کیفری

۲. انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص اتهامات انتسابی و ادامه بازداشت غیر قانونی متهمین. )عدم رعایت این امر مؤید عدم پای بندی قاضی 
در رعایت اصل بی طرفی و نوعی تعدی به حقوق متهم محسوب و برابر ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسالمی مستوجب مجازات می باشد(

۳. ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین وزارت اطالعات در شرایطی که این نهاد امنیتی خود شاکی بوده و ضابط قضایی محسوب نمی شود.
۴. عدم اجازه مطالعه پرونده متهمین و وکالی آنها و عدم اجازه مالقات با وکیل. ) دادگاه نمی تواند بدون در اختیار قرار دادن پرونده و دالیل و اسناد، اقدام 

به تشکیل جلسه رسیدگی نماید. کلیه وکالی ما نیز اجازه مطالعه و دسترسی به اوراق و محتویات پرونده را نداشته اند(
۵. حداقل ۵ روز قبل از رسیدگی باید وقت دادگاه به متهم ابالغ شود تا بتواند تدارک دفاع نماید ولی متأسفانه وقت دادگاه کمتر از ۱۰ ساعت قبل از اعزام به 

دادگاه در زندان به صورت شفاهی اعالم شد.
آیا انتظار دادرسی عادالنه، بر اساس قانون باید چنین هزینه ای برای متقاضیان آن داشته باشد؟

یکی از آنها ) آقای مصطفی دانشجو( بیماری ریوی داشته و ۴۰ درصد از حجم ریه اش را از دست داده، دیگری )آقای حمیدرضا مرادی(  بیماری قلبی دارد و 
عروق ناحیه پا تقریبا انسداد کامل دارد و پزشک خطر قطع عضو داده است. گرچه این موارد راپیش تر، عمیق تر و باجزییات در نامه هایی به مسئولین کشور 
از رئیس دستگاه قضا تا نمایندگان مجلس و مدیران زندان گفته ایم و نوشته ایم و سکوتشان، اندک امید تالش آنها برای تحقق عدالت را در ما ناامید کرده. 
این بار به عنوان هشداری دلسوزانه می نویسیم که تا قبل از اینکه ستاربهشتی های دیگری و سحابی های بیشتری به زشتی و سیاهی زندان های کشوری 

که داعیه ی قانونی اسالمی دارد نیفزوده، برای وجهه ی کشور، حرمت قانون و آبروی منصبتان کاری بکنید.

با تشکر
خانواده های وکالی دراویش زندانی
مرادی - دانشجو - یداللهی - اسالمی - کرم پور - بهروزی - انتصاری

سایر رونوشت ها :
ریاست محترم قوه قضاییه؛ آیت اهلل آملی الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی؛آقای علی الریجانی
ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام؛ حجت االسالم و المسلمین هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم دادگستری تهران؛ آقای سیدعلیرضا آوایی
ریاست کمیسون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی؛آقای عالء الدین بروجردی

ریاست محترم سازمان زندان ها؛ آقای غالمحسین اسماعیلی

۱۸ بهمن ۱۳۹۱
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رفتار توهین آمیز با دراویش زندانی در بازداشتگاه وزارت اطالعات/ تراشیدن موی سر و سبیل با زور و اجبار

علیرضا روشن، درویش زندانی بند 3۵0 اوین در اعتراض به رفتار 
اعتصاب غذای صالح مرادی و کسری نوریماموران وزارت اطالعات با سایر دراویش زندانی سر خود را تراشید

حقوق  فعال  شرق،  روزنامه  خبرنگار  روشن؛  علیرضا 
برای  که  نور  مجذوبان  سایت  پرسنل  از  و  دراویش 
تحمل محکومیت یک سال حبس خود در بند ۳۵۰ 
تراشیدن  به  اعتراض  در  میبرد،  سر  به  اوین  زندان 
موی سر و سبیل ۷ تن از وکالی دراویش و مدیران 
 ۲۰۹ امنیتی  بند  در  محبوس  نور  مجذوبان  سایت 
مرادی،  حمیدرضا  )آقایان  اطالعات  بازداشتگاه  و 
مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسالمی، امید 
سوی  از  انتصاری(  رضا  و  کرمپور  افشین  بهروزی، 

ماموران امنیتی و بازجوهای بازداشتگاه اطالعات، موی سر خود را تراشید.
الزم به ذکر است که ماموران بازداشتگاه وزارت اطالعات پس از انتقال تمامی 
۷ درویش گنابادی به بند ۲۰۹ زندان اوین با هدف تحقیر و توهین به دراویش 
زندانی سر و سیبل آنان را با زور و اجبار تراشیدند. که پس از اعالم این خبر در 
سایت مجذبان نور »پایگاه خبری دراویش گنابادی«؛ دراویش نیز در اعتراض 
به این عمل غیر قانونی دستگاه قضایی و امنیتی، اقدام به تراشیدن موی سر 

خود نمودند.
اخبار رسیده از گوشه و کنار ایران حکایت از آن دارد که دراویش و پیروان 
سلسله نعمت اللهی گنابادی در اکثر شهرهای ایران از جمله »شهرکرد،کرج
ایمانی خویش و در  برادران  با  ...« در همبستگی  ،بندرعباس،تهران،شیراز و 
اقدامات غیر قانونی مسئولین، در حرکتی خود جوش، موی سر  اعتراض به 

خود را می تراشند.

به گزارش رسیده به مجذوبان نور، این دو 
درویش که ۱۶ ماه است که در زندان عادل 
آباد شیراز محبوس هستند، و هنوز حکم 
قطعی دریافت نکرده اند روز گذشته مورخ 
۲۷/۱۰/۹۱ طی یاداشت زیر با اعتراض به 
زندان  در  دراویش  زندانی  وکالی  انتقال 
به  دست  انفرادی  های  سلول  به  اوین 
این  که  است  گفتنی  زدند.  غذا  اعتصاب 
دو درویش به اتهام های تبلیغ علیه نظام، 
اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه 

مجذوبان و همچنین مصاحبه با رسانه های بیگانه، توهین به رهبری، اقدام 
علیه نظام ، در زندان عادل آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب 

شیراز پس از ۱۶ ماه ، همچنان در حال رسیدگی است.
هو

۱۲۱
ما دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شیراز نیز از محبوس ساختن 
برادرانمان در سلول انفرادی مطلع شدیم، و حال که جانمان از شنیدن این خبر 
در عذاب است، جسمان را نیز در اعتراض به انتقال برادران ایمانی مان، آقایان 
کرم  افشین  اسالمی،  امیر  یداللهی،  فرشید  دانشجو،  مرادی، مصطفی  حمید 
پور، امید بهروزی و رضا انتصاری به سلول های انفرادی زندان اوین، معذب 
کرده و دست به اعتصاب غذا زده ایم و اعالم می داریم با توجه به مشکالت 
جسمانی شدید ۳ تن از ایشان، مسئولیت عواقب این اقدام غیرقانونی متوجه 

مسئولین زندان و شخص قاضی پرونده، آقای صلواتی است.
و تا زمانی که این دراویش زندانی به بند ۳۵۰ اوین بازگردانده نشوند و تحت 

درمان قرار نگیرند، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهیم داد.
ماییم نوای بی نوایی                بسمه هلل اگر حریف مایی

صالح الدین مرادی، کسری نوری
زندان عادل آباد شیراز

در پی امتناع دراویش گنابادی جهت حضور در دادگاه، ماموران بند ۲۰۹ وزارت اطالعات به دستور قاضی 
صلواتی برای اعمال فشار براین دراویش زندانی اقدام به تراشیدن موی سر و صورت مصطفی دانشجو به 
صورت اجباری کردند و به نظر می رسد بازجویان اطالعات با سایر دراویش نیز همین برخورد را به صورت 

توهین آمیز داشته اند.
به گزارش مجذوبان نور به نقل از خبرنگار کلمه، روز سه شنبه ۲۶ دیماه پس از آنکه به حمید مرادی مدیر 
زندانی سایت مجذوبان نور اعالم شد به اجرای احکام زندان احضار شده و وی این احضار را نپذیرفت، و 
ماموران گارد زندان برای بردن مرادی به بند ۳۵۰ رفته بودند شش درویش دیگر نیز به نشانه همراهی و 

همبستگی با وی اعالم کردند که ایشان را تنها نخواند گذاشت.
به دنبال این اقدام دراویش و حمایت سایر زندانیان سیاسی جواد مومنی معاون زندان و سرپرست موقت 

بند ۳۵۰ شش درویش گنابادی را به بند انفرادی ۲۴۰ سازمان زندان ها فرستاد و مامورین وزارت اطالعات نیز حمید مرادی به سلول های انفرادی ۲۰۹ منتقل 
کردند.

روز دوشنبه ۲بهمن ماه شش درویش گنابادی محبوس در بند ۲۴۰ سازمان زندان ها به بند ۲۰۹ منتقل شدند که گویا توسط ماموران این بند سر و سبیل آن ها 
تراشیده شد، اقدامی که با توجه به اعتقادات دراویش زندانی هدفی جز تحقیر و توهین در پی آن نیست.

دراویش گنابادی محبوس در زندان بار ها اعالم کردند که به دلیل تخلفات قضایی قاضی صلواتی حاضر به حضور در دادگاه نیستند. این دراویش در دوران ۱۷ 
ماهه بازداشتشان پیش شرط حضورشان در دادگاه را برخورداری از حقوق قانونی و التزام مامورین و قاضی پرونده به قانون دانستند.

حمید رضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو و امیر اسالمی از بیماری های قلبی، عروقی و ریوی رنج می برند و حضور دربندهایی مثل ۲۴۰ و ۲۰۹ برای 
آن ها خطرناک است.

همچنین رضا انتصاری، امید بهروزی، افشین کرم پور و فرشید یدالهی نیز با وجود صدور مجوز پزشکی قانونی مبنی بر ضرورت درمان به موقع، همچنان در 
شرایط بد زندان نگهداری می شوند.

چندی پیش قاضی صلواتی در حرکتی غیر قانونی دستور داد تا این دراویش را از داشتن حق درمان محروم کنند و اجازه درمان را مشروط به حضور در دادگاه 
کرده، این درحالی است که پزشکان معالج این دراویش شرایط آن ها را نگران کننده اعالم کردند.
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همسر امیر اسالمی؛ وکیل زندانی دراویش: ترسی از 
مراجعه به اداره اطالعات ندارم

از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  گسترده  حمایت 
اعتصاب غذای دراویش زندانی

ایستادگی دراویش زندانی در مقابل قانون شکنی های صلواتی
 صلواتی: دراویش در دادگاه شرکت نکنند حکم غیابی صادر میکنم

وکیل  اسالمی،  امیر  همسر  شیرینی،  مریم 
تماس  طی  گذشته  روز  که  دراویش  زندانی 
بود،  شده  فراخوانده  اطالعات  اداره  به  تلفنی 

امروز چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش مجذوبان نور؛ همسر امیر اسالمی، وکیل زندانی دراویش ظهر امروز 
برای مدت چند ساعت در اداره اطالعات تهران تحت بازجویی قرار گرفت و 
سواالتی در پیرامون مصاحبه های اخیر وی با رسانه ها در مورد وضعیت همسر 

و سایر وکالی زندانی از وی پرسیده شد.
خانم اسالمی به خبرنگار مجذوبان نور گفت: »گرچه این احضار تلفنی بود، و 
قانونًا مجبور به رفتن نبودم، اما چون مطمئن بودم کاری نکردم، ترسی از رفتن 
و حتی بازداشت نداشتم«. وی اضافه کرد: »تا زمانی که از احوال همسرم و 
سایر وکال اطمینان پیدا نکنم، تعهدی به عدم انجام مصاحبه  نمی دهم و حتی 

از دستگیر شدن هم باکی ندارم.«
از  که  گنابادی ست  دراویش  وکالی  از  شیرینی،  خانم  همسر  اسالمی،  امیر 
شهریور سال گذشته بازداشت و در زندان اوین محبوس است و هم اکنون 
سایت  مدیران  و  دراویش  از وکالی  تن   ۶ همراه  به  است  روز  از ۳۳  بیش 
مجذوبان نور پس از اعتراض به روند دادرسی و امتناع از شرکت در جلسه 
دادگاه، به بازداشتگاه وزارت اطالعات زندان اوین منتقل شده و تا کنون از 
وضعیت این زندانی عقیدتی و سایر دراویش زندانی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان 

اوین اطالعی در دست نمی باشد.

جمع کثیری از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی تویتتر 
و به ویژه گوگل پالس در اقدامی با انتشار پوسترهایی از 
کسری نوری و صالح مرادی از این دو زندانی عقیدتی 
بین  گسترده  بازخوردهای  با  که  کردند  حمایت  اعالم 

المللی همراه بود.

کسری نوری و صالح مرادی از دراویش زندانی و فعال حقوق دراویش ند که 
بیش از ۳۷ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرند. این زندانیان عقیدیتی در 
اعتراض به انتقال هفت تن از وکالی دراویش زندانی از بند ۳۵۰ به سلول 

انفرادی بند ۲۰۹زندان اوین، از ۲۷ دیماه دست به اعتصاب غذا زده اند.
روز  ساعت ۱۰ شب  از  اینترنتی  موج  این  نور  مجذوبان  خبرنگار  گزارش  به 
پنجشنبه سوم اسفند ماه شروع شد و تا فردای همان روز ادامه یافت. این اتفاق 
با استقبال فراوان کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد و صدای این حمایت 

و عدالت خواهی حتی به مردم کشورهای خارجی نیز رسید.
کاربران با انتشار پوسترهای کسری نوری و صالح مرادی، همراه با متن انگلیسی 
و فارسی در شبکه های اجتماعی، صدای عدالت خواهی این دو درویش زندانی 
اجتماعی در سراسر جهان رساندند. همراهی و  به گوش کاربران شبکه های 
حمایت کاربران در انتشار اخبار این دراویش گنابادی باعث ایجاد موجی شد 
که خبر اعتصاب غذای این دو درویش جزء خبرهای برتر گوگل پالس شد و 

همچنین اسم کسری نوری وارد ترندیگ گوگل پالس شد.

وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که قرار بود صبح امروز ۲۱ اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
تهران محاکمه شوند، بار دیگر از حضور در دادگاه امتناع کردند.

به گزارش مجذوبان نور؛ آقایان حمید مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسالمی، فرشید یداللهی، امید بهروزی، 
افشین کرمپور و رضا انتصاری از وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، از شرکت در جلسه ی دادگاه 

خود برای چهارمین بار امتناع کردند.
شرکت نکردن این دراویش زندانی در دادگاهی با ریاست قاضی صلواتی در اعتراض به روند غیرقانونی دادرسی 
پرونده ی اتهامیشان است، که با برخوردهای قهر آمیز قاضی صلواتی نیز رو به رو شده، تا جایی که پس از 
حضور نیافتن این زندانیان عقیدتی در جلسه قبلی دادگاه تا به امروز، این افراد مدت بیش از ۵۰ روز را به دستور 

قاضی صلواتی در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ محبوس شده اند و تا مدت ها نیز ممنوع المالقات بودند. صبح امروز نیز قاضی صلواتی با تهدید وکالی این 
دراویش اعالم داشته که: »حکم این افراد را بصورت غیابی خواهم داد.« که این خود نیز عملی غیر قانونی می باشد.

پس از امتناع از شرکت در جلسه دادگاهی که در ۲۷ دی ماه مقرر شده بود، این ۷ تن را با فشار نیروهای امنیتی و دستور قاضی صلواتی به بازداشتگاه وزارت 
اطالعات منتقل شدند که هم اکنون بیش از ۵۵ روز است در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر میبرند.

پیش از این وکالی زندانی دراویش، در نامه ای به قاضی صلواتی موارد تخلف در پرونده اتهامیشان را چنین برشمردند: »عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون 
ادامه  انتسابی و  اتهامات  تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در خصوص قرارهای تامین کیفری«، »انقضای حداقل حبس مقرر در قانون در خصوص 
بازداشت غیر قانونی متهمین«، »ضرب و شتم و توهین به افراد در زمان دستگیری و حین بازجویی«، »ارجاع امر تحقیقات از سوی مقام تعقیب به مامورین 
وزارت اطالعات در شرایطی که این نهاد امنیتی خود شاکی بوده و ضابط قضایی محسوب نمی شود«، »عدم اجازه مطالعه پرونده متهمین و وکالی آنها و 

عدم اجازه مالقات با وکیل « و ...
وکالی زندانی دراویش پس از تذکر مکرر این موارد و شکایت از موارد غیر قانونی دادرسی خود از قاضی صلواتی به دادگاه انتظامی قضات، از شرکت در جلسه 
دادگاهی که در ۲۷ دی ماه مقرر شده بود امتناع کردند که پس از آن با فشار نیروهای امنیتی و دستور قاضی صلواتی به بازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل 

شدند که هم اکنون بیش از ۵۵ روز است در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می برند.
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انتقال ناگهانی صالح مرادی به دادگاه انقالب شیراز
صالح مرادی: فقط به قید التزام و قول شرف حاضر به ترک زندان هستم

آخرین وضیعت وکالی زندانی دراویش
»ما در زیرزمین اوین محبوسیم«

گزارشی از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 
در ژنو پیرامون وضیعت دراویش گنابادی

زندانی  نور  مجذوبان  سایت  مدیران  و  وکال 
که نزدیک به دو ماه است به بند ۲۰۹ زندان 
شرایطی  در  اکنون  هم  شده اند،  منتقل  اوین 
نامناسب و بدون کوچکترین امکانات درمانی 

و رفاهی به سر می برند.
زندانی  وکالی  نور،  مجذوبان  گزارش  به 
دراویش که از تاریخ ۲۶ دی ماه با اعتراض به غیرقانونی بودن روند دادرسی 
پرونده اتهامی خود در دادگاه شرکت نکردند، به دستور قاضی پرونده، آقای 
صلواتی به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شدند، هم چنان بعد از گذشت 
کوچکترین  بدون  اوین،  زندان   ۲۰۹ بند  زمین  زیر  در  سلول هایی  در  ماه   ۲

امکانات رفاهی درمانی نگهداری می شوند.
این در حالی است که سه تن از این افراد از بیماری های جدی رنج می برند، 
از  پیش  که  پا،  ناحیه  عروق  باالی  انسداد  دلیل  به  که  مرادی  حمید  آقای 
این، پزشک نیز به قطع عضو هشدار داده بود، دچار ورم شدید پا شده است. 
این  وضیعت  نیز  دانشجو  آقای  آسمی  حمالت  و  تنفسی  بیماری  همچنین 
درویش را نگران کننده کرده است، آقای اسالمی نیز دچار بیماری قلبی است. 
این افراد از حق هواخوری، امکان تلفن هفتگی و مکاتبه نیز محروم هستند.

این دراویش و زندانیان عقیدتی در دادگاهی در تاریخ ۲۱ اسفند برگزار شد نیز 
با پافشاری بر موضع خود یعنی لزوم رعایت و احترام به قانون اعالم کرده اند 
که در دادگاهی که در دادرسی تخلف می کند شرکت نخواهیم کرد. وکالی 
دراویش و مدیران زندانی سایت مجذوبان نور تا کنون ۱۹ ماه را بدون حکم 

در زندان به سر می برند.
بند ۲۰۹،  به  دراویش  غیرقانونی وکالی  انتقال  به  اعتراض  در  نیز  همزمان 
دو تن از فعاالن زندانی حقوق دراوی،ش در زندان عادل آباد شیراز دست به 
اعتصاب غذا زنده اند که تا کنون ۵۹ روز از شروع آن نیز می گذرد، که گزارش 

ها حاکی از وخیم بودن حال این دو درویش است.

در نوزدهمین اجالس شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد که در ژنو برگزار شد، در نشست های 
نیز  جانبی موارد نقض حقوق دراویش گنابادی 
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  تخصصی  به صورت 
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل در امور ایران نیز در گزارش تازه  خود بندی 

را به وضعیت دراویش و وکالی زندانی آنها اختصاص داد.
به گزارش مجذوبان نور، در اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
موارد نقض حقوق دراویش گنابادی در ایران نیز به صورت تخصصی مورد 
پیگیری قرار گرفت، و مستندات مربوط به این موارد نقض حقوق توسط آقای 
دکتر مصطفی آزمایش به احمد شهید ارائه شد و در جلساتی پیرامون فعاالن 

حقوق دراویش و وکالی زندانی دراویش گفتوگوهایی انجام شد.
همچنین در گزارش جدید احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 
در قسمت اقلیت های دینی در مورد نقض حقوق دراویش و وکالی زندانی این 
طور آمده است : »مصاحبه ها و اطالعاتی که به گزارشگر ویژه ارائه شده ادعا 
می کنند که دراویش گنابادی که مسلمانان و شیعه هستند، با یورش به اماکن 
عبادیشان روبرو هستند، و خودسرانه دستگیر، شکنجه، و محاکمه می شوند. 
منابع ذکر می کنند که ۱۲ درویش گنابادی، از جمله چهار وکیل به نام فرشید 
یداللهی، امیر اسالمی، امید بهروزی و مصطفی دانشجو تا تاریخ نوامبر ۲۰۱۲ 
در بازداشت رسمی باقی مانده  بوده اند. همچنین گزارش داده شده است که در 
تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ شش تن از دراویش شهرستان کوار در دادگاه انقالب 

در شیراز محاکمه شدند که جرم بعضی از آنها محاربه اعالم شد.«
هرگونه  به  پاسخ گویی  از  ایران  در  مسئول  مقام های  گذشته  ماه  طی شش 
سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده  و به جای آن تالش زیادی برای توقف 

کار او انجام داده اند.

صالح الدین مرادی صبح امروز در حالی که از ضعف شدید جسمی که بر اثر ۵۵ روز اعتصاب غذا دچار 
آن شده رنج میبرد، بدون اطالع قبلی به دادگاه انقالب شیراز جهت بررسی پرونده اتهامی منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ صالح مرادی از دراویش گنابادی شیراز، که بیش از ۱۹ ماه است به 
اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان در زندان عادل آباد شیراز 
بسر میبرد، صبح امروز بدون اطالع قبلی جهت بررسی پرونده اتهامیش به دادگاه انقالب شیراز منتقل شد.

در این جلسه قاضی پرونده به دلیل وضعیت وخیم آقای مرادی قرار کفالتی را برای این درویش گنابادی 
صادر می کند ولی این زندانی عقیدتی با امتناع از تودیع قرار کفالت به قاضی پرونده اعالم میکند که تنها 
حاضر است که به قید التزام به قول شرف آزاد شود. آقای مرادی خطاب به قاضی یزدانی اعالم داشت: 
من برای جرمی که انجام نداده ام بیش از ۱۹ ماه است که در زندان بسر میبرم و حتی بیشتر از حداقل 

مدت زمانی است که در قانون برای اتهامات انتسابی من مشخص شده است. من فقط به قید التزام و قول شرف حاضر به ترک زندان هستم.
پس از این سخنان، قاضی پرونده این درویش گنابادی اعالم داشت که نامه ی آزادی به قید التزام به قول شرف را جهت انجام مراحل قانونی به دادستانی 

شیراز ارسال میکند تا پس از موافقت دادستانی، مراحل قانونی آزادی این زندانی عقیدتی انجام گیرد.

صالح مرادی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز است که مدت ۵۵ روز را به همراه آقای کسری نوری از دیگر دراویش گنابادی در اعتراض 
به انتقال وکالی زندانی دراویش به سلول های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، آنها خواستار توجه به وضیعت نامناسب جسمی و 

خروج از انفرادی وکالی دراویش هستند که نزدیک به ۵۵ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول انفرادی محبوس شده اند.

صالح مرادی حدود ۱۹ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۵ ماه است که به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان و 
همچنین مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب شیراز پس از گذشت  ۱۷ ماه 
همچنان مراحل رسیدگی را طی می کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی 

محسوب می شود.
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صالح  و  نوری  کسری  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
مرادی پس از ۶0 روز اعتصاب غذا

مالقات  امکان   / داد  نتیجه  زندانی  دراویش  خانواده  ایستادگی 
دراویش زندانی با خانواده هایشان در ساعت ۸ شب فراهم شد

عدم رسیدگی به شکایت دراویش علیه عامل ایجاد درگیری در کوار

کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق 
اعتصاب  روز  ۶۰امین  در  درحالی  دراویش؛ 
وضعیتشان  که  می برند  سر  به  خود  غذای 
بسیار وخیم است و به گفته ی پزشک معالج، 
ادامه  دیگر  هفته  یک  غذا  اعتصاب  این  اگر 
جبران  عوارض  و  جدی تر  صدمات  یابد، 

ناپذیری متوجه حال این دو درویش زندانی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ حال جسمی کسری نوری و صالح مرادی از 
دراویش زندانی که از اواخر دی ماه دست به اعتصاب غذا زده اند بسیار وخیم 

گزارش شده است.
نوری  آقایان  با  این دو درویش  نیز در مالقاتی که خانواده های  امروز  صبح 
و مرادی داشته اند، از وضعیت جمسی شان ابراز نگرانی کرده  و در تماسی با 
را وخیم  نوری و صالح مرادی  آقایان کسری  نور، وضعیت  سایت مجذوبان 
از  را  دیدن  واضح  قدرت  چشمانشان  زیاد  گودی  گفتند:  و  کرده اند  اعالم 
آنها گرفته و عوارض این اعتصاب غذا از جمله )ضعف، کاهش وزن شدید، 
و  کبد  ناراحتی  روده  ،   کلیه، چسپندگی  درد  بینایی،  سرگیجه،  کاهش شدید 
معده درد و ...( تشدید یافته است و جان این دو درویش گنابادی در خطر است.
بنا بر گزارش های رسیده؛ ادامه این روند می تواند موجب کوری چمشان این 

دو زندانی یا کاهش بینایی دائمی این دراویش شود.
از  انتقال هفت تن  به  اعتراض  دلیل  به  نوری و صالح مرادی  آقای کسری 
وکالی زندانی دراویش از بند ۳۵۰ به ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا 
زده اند و خواهان برگرداندن »وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور« 
به بند عمومی زندان اوین بوده که هنوز به درخواست این دو درویش پاسخی 
داده نشده است و همچنان مدیران سایت مجذوبان نور بیش از ۶۰ روز است 

که در سلول های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند.
به  به ۱۵ ماه است که  نزدیک  نوری  ماه و کسری  صالح مرادی حدود ۱۹ 
اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان 
زندان عادل  نظام در  اقدام علیه  و  بیگانه  با رسانه های  و همچنین مصاحبه 
آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب شیراز پس از گذشت ۱۷ 
اینکه مدت  به  با توجه  ماه همچنان مراحل رسیدگی را طی می کند. گرچه 
حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها 

غیر قانونی محسوب می شود.

خانواده های ۷ تن از دراویش گنابادی زندانی 
گرفتن  صورت  بدون  که  اوین  زندان  در 
زندان  به ترک سالن مالقات  مالقات، حاضر 
اوین نبودند پس از ۱۰ ساعت انتظار موفق به 

مالقات با عزیزان خود شدند.
نور؛  مجذوبان  سایت  خبرنگار  گزارش  به 

خانواده های هفت تن از وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور، صبح 
امروز جهت مالقات با دراویش زندانی در سالن مالقات اوین حضور یافته بودند 
و با وجود داشتن نامه دستور دادستان کل تهران جهت اجازه مالقات حضوری، 
مسئولین زندان با اعالم اینکه قاضی صلواتی این دراویش زندانی را ممنوع 
المالقات کرده است، اجازه ی هیچگونه مالقاتی را به خانواده ی این زندانیان 
عقیدتی ندادند. خانواده های دراویش زندانی نیز ضمن سلیقه ای و غیرقانونی 
دانستن این برخورد اعالم کردند: »حتی اگر تمامی ما را بازداشت کنید که تا 

زمانی فرزندان خود را مالقات نکنیم حاضر به ترک اینجا نیستیم .«
این اقدام آنها که در ابتدا با تهدید و حضور ماموران نظامی و انتظامی و حبس 
آنها در سالن مالقات مواجه شد، اما با ایستادگی آنها در نهایت در ساعت ۸ شب 

موفق به مالقات با زندانیان خود شدند.
خود  فرزندان  و  همسران  وضیعت  مورد  در  مالقات  از  پس  خانواده ها  این 
از روحیه خوبی  این طور توضیح دادند که: »همگی  نور  به سایت مجذوبان 
برخوردارند اما همچنان نسبت به وضیعت جسمی آقای حمید مرادی با وجود 
انسداد کامل عروق ناحیه پا و همچین وضیعت تنفسی و بیماری آسم آقای 

دانشجو نگران هستیم«.
آقایان حمیدرضا مرادی، امیر اسالمی، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، افشین 
کرم پور، مصطفی دانشجو و امید بهروزی، از وکالی دراویش و مدیران سایت 
مجذوبان نور هستند که بیش از ۱۹ ماه است در زندان اوین در حبس به سر 
میبرند و از ۲۶ دی ماه به دستور قاضی صلواتی به بازداشتگاه وزارت اطالعات 
منتقل و هم اکنون ۶۲ روز است که در سلول های انفرادی زیرزمین بند ۲۰۹ 

نگهداری می شوند.

کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق دراویش محبوس در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲۸ آبانماه سال جاری طی تنظیم شکایت نامه ای، از مسبب اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش 
گنابادی در شهر کوار شکایت کردند اما تا کنون بعد از گذشت بیش از سه ماه از تنظیم این شکوائیه هیچگونه رسیدگی پیرامون آن صورت نگرفته است .

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور، آقایان کسری نوری و صالح مرادی که ۳ ماه پیش از عامل ایجاد درگیری علیه دراویش شهر کوار شکایت کردند اکنون طی نامه ای خواستار رسیدگی یا اعالم 
نتیجه از سوی دادسرای ویژه روحانیت شده اند .خبرنگار مجذوبان نور از عدم رسیدگی دادسرای ویژه روحانیت خبر داده است .

گفتنی است این دو درویش زندانی از آخوندی به نام »محمدرضا شهبازی« به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش در شهر کوار، به دادسرای ویژه روحانیت شیراز شکایت کردند.
اخالل در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عموم مردم شهرستان کوار نسبت به دراویش گنابادی از جمله عنواین اتهامی متوجه به این شخص در ایجاد درگیری شهریور ماه سال ۹۰ 

در شهرستان کوار می باشد.
الزم به ذکر است این شکایت نامه بعد از گذشت ۳ ماه هنوز تعیین شعبه نشده است و باید دید دستگاه قضاوت حاکم چه جوابی در مقابل سوال های مطرح شده همچنان سکوت می کنند یا 

پاسخی به دراویش گنابادی خواهند داد.
در قسمتی از این نامه آماده است: » از تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ اظهارات اینجانبان اخذ شده و اما علیرغم مقررات آئین دادرسی کیفری متاسفانه تا کنون که بیش از سه ماه از این تاریخ می گذرد 

هیچگونه جلسه ای برگزار نگردیده و حتی اقدامات مقدماتی مندرج در قوانین جاریه نیز صورت نپذیرفته است«.
دراویش زندانی در قسمتی دیگر از این نامه عملکرد دادسرای ویژه روحانیت شیراز را منطبق با قوانین مندرج در قانون اساسی ندانسته و اعالم می کنند: »با عنایت به اصل ۳۴ قانون اساسی 
ما دراویش سلسله ی جلیلیه نعمت اللهی گنابادی دادخواهی خویش را به محاکم صالحه ای آورده ایم که نه تنها از اصل موضوع خارج گردیده است بلکه با اصل ۱۹ همین قانون نیز مخالفت 
نموده است چرا که بر حسب اینکه ایشان در لباس روحانیت بوده است می توانسته از قانون تخطی نماید و چه جالب است که مراجع محترم قضایی علی الخصوص دادسرای ویژه روحانیت که 
به فرمان رهبر جمهوری اسالمی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه ی مردم در برابر روحانیت محترم تشکیل گردید به راحتی هر چه تمام تر حقوق اینجانبان را تضییع نموده است. آیا 

عمل دادسرای ویژه ی روحانیت مصداق بارز جلوگیری از اطاله دادرسی است؟«
این دو دوریش زندانی در آخر با ابراز ناامیدی از احقاق حق دراویش، خواستار اعالم نتیجه ی این شکوائیه ی شده و ابراز داشتند: »جناب آقای دادستان، ما که میدانیم دادخواهی ما دراویش 
گنابادی در آن دادسرا با این وضع به هیچ جایی نرسیده و نخواهد رسید بنابراین مستدعی است یا رونوشتی از تحقیقات انجام شده در اختیار اینجانبان قرار گیرد یا چنانچه ختم رسیدگی برای 
پرونده فوق اعالم شده و برای ایشان که از قبل هم معلوم بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است رونوشتی از قرار منع تعقیب فوق به ما ابالغ گردد تا بتوانیم از نتیجه ی حاصل از شکوائیه ی 

خویش اطالعی کسب نمائیم و اطالعات فوق را به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم و از تضییع بیش از این حقوق قانونی خویش جلوگیری نمائیم«.

۲۸ اسفند ۲۶۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۱

۲۵ اسفند ۱۳۹۱
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پیام تبریک نوروزی دو درویش زندانی در ۶۴امین روز اعتصاب غذا

بازداشت هفت تن از خانواده های دراویش زندانی دقایقی بعد از تحویل سال جدید

ظهر امروز هفت تن از دراویش گنابادی دقایقی پس از تحویل سال نو در کنار زندان عادل آباد شیراز بازداشت 
شدند که ۴ نفر از آنها پس ساعاتی آزاد اما همچنان سه نفر از آنها در بازداشت به سر می برند. خانواده های 
دراویش گنابادی ساکن شیراز برای اعالم همبستگی و همدلی با دراویش زندانی در زندان های اوین تهران و 
عادل آباد شیراز و آقایان کسری نوری و صالح مرادی که در اعتصاب غذا به سرمی برند، مراسم تحویل سال 
جدید را در کنار زندان عادل آباد شیراز برگزار کردند و ساعت های پایانی سال ۹۱ و زمان سال تحویل خود را 
مقابل زندان عادل آباد جشن گرفتند ولی بعد از گذشت دقایقی از تحویل سال ۹۲، ماموران به خانواده ی دراویش 

حمله ور شدند و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ دقایقی پس از تحویل سال ۹۲، نیروهای امنیتی و حراست زندان عادل آباد شیراز به سمت خانوده های دراویش 
گنابادی حمله ور و پس از جمع کردن سفره هفت سین و پوسترهایی که حاوی عکس دراویش زندانی بود؛ هفت تن از افراد خانواده ی دراویش را بازداشت 
کردند. برخورد نیروهای امنیتی که با ارعاب و توهین همراه بود باعث تشنج در اطراف زندان عادل آباد شیراز شد. مامورین امنیتی به غیر از بازداشت خانواده ی 

دراویش همچنین ۴ دستگاه از خودروهای دراویش گنابادی را نیز توقیف کردند.
پس از ساعاتی چهار تن از این دراویش بازداشت شده آزاد شدند، اما سه تن از این افراد به نام های بهنام یداللهی فارسی )برادر فرشید یداللهی(، صادق مرادی 
سروستانی )برادر حمید و صالح مرادی( و مهران صادقی همچنان در بازداشت مامورین امنیتی می باشند و به گفته ی دراویش آزاد شده تحت بازجویی هستند.

طبق این گزارش، تمامی مسیرهای رفت و آمد به زندان عادل آباد واقع در بلوار عدالت شیراز تحت نظر و مسدود می باشد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.

کسری نوری و صالح مرادی از دراویش گنابادی زندانی در حالی که در ۶۴ امین روز اعتصاب غذای خود 
به سر می برند در پیامی از زندان عادل آباد شیراز عید نوروز را به دراویش و همه هم وطنان خود تبریک 

گفتند.
به گزارش مجذوبان نور، کسری نوری و صالح مرادی از فعالین حقوق دراویش؛ در حالی در ۶۴ امین روز 
اعتصاب غذای خود به سر می برند و وضعیتشان بسیار وخیم گزارش شده به طوری که به گفته ی پزشک 
معالج، اگر این اعتصاب غذا تا یک هفته دیگر ادامه یابد، صدمات جدی تر و عوارض جبران ناپذیری متوجه 

حال این دو درویش زندانی خواهد شد.
آقای کسری نوری و صالح مرادی به دلیل اعتراض به انتقال هفت تن از وکالی زندانی دراویش از بند 
۳۵۰ به ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده اند و خواهان برگرداندن »وکالی دراویش و مدیران 
سایت مجذوبان نور« به بند عمومی زندان اوین بوده که هنوز به درخواست این دو درویش پاسخی داده 

نشده است و همچنان مدیران سایت مجذوبان نور بیش از ۶۰ روز است که در سلول های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند.
این دو درویش و زندانی عقیدتی طی نامه ای ضمن تبریک سال نو، از عزیزانی که به یاد آنها بودند و ذکر و دعاهایشان همیشه بدرقه ی راه این دو درویش 

زندانی بوده تشکر کرده اند و اعالم کرده اند که: »به این اعتصاب غذا ادامه می دهند و تا به خواسته هایشان نرسند از پای نخواهند نشست.«
متن کامل این پیام تبریک به این شرح است:

هو
۱۲۱

» ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین «
ما دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز در حالی که در شصت و چهارمین روز از اعتصاب غذای خویش به سر می بریم با پا فشاری بر خواسته ها 
و مطالبات قانونی مان بار دیگر اعالم می داریم تا زمانی که برادران ایمانیمان آقایان حمید مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسالمی، افشین 
کرمپور، رضا انتصاری و امید بهروزی از سلول های امنیتی بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ منتقل نشده و نسبت به درمان و بهبود و سالمت ایشان اقدام فوری صورت 
نگیرد از پای نخواهیم نشست و در همین جا از تمام کسانی که با تکیه بر آزادگی، بینش و معرفتشان یاد و دعای خویش را همراه ما ساختند تا به قدهایمان 

قوت و استواری بخشند کمال تشکر و امتنان را داریم.
سال نو را به همه ی وطنان خود تبریک می گوییم و آرزومندیم در سال نو لباس رنج و درد که بر تن مردم عزیز زار می زند جای خود را به قبای فتح و شادی 
دهد و معاندین عرفان و تصوف نیز مشمول عنایت فهم و معرفتی شوند تا این باور در ضمیرشان پدیدار گردد که میهنمان متعلق به همه ی مردم ایران با هر 
فکر و عقیده و نژاد و قومی است نه اقلیتی خاص، و هر انسان با هر اندیشه ای در این خاک حق زیستنی آزاد با کمال امنیت و آرامش را دارد. در پایان خاک 
پای دراویش سلسله ی جلیله ی نعمت اللهی گنابادی و انسان های آزاده را طوتیای چشمان خویش می کنیم که با مقاومت و پایداریشان چراغ راه عزت و 

ایستادگی همه مظلومان و ستم کشیدگان وطنمان شدند تا امید طلوع فتح و آزادی در دل همگان زنده بماند.
کسری نوری ـ صالح مرادی
زندان عادل آباد شیراز
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تحویل سال نو خانواده های دراویش 
زندانی در پشت دیوارهای زندان اوین

زندان  در  محبوس  گنابادی  دراویش  خانواده ی 
را در مقابل زندان  نو  اوین، مراسم تحویل سال 

اوین برگزار کردند.
تن   ۷ خانواده های  نور؛  مجذوبان  گزارش  به 
سایت  مدیران  و  گنابادی  دراویش  وکالی  از 
و  نوروز  مناسبت  به  امروز  ظهر  نور،  مجذوبان 
در  را  خود  سین  هفت  سفره ی  نو،  سال  تحویل 
جلوی زندان اوین چیدند تا از فاصله ای کمتری با 

عزیزان خود سال نو را تحویل کنند.
مصطفی  مرادی،  حمید  آقایان  خانواده های 
رضا  بهروزی،  امید  یداللهی،  فرشید  دانشجو، 
انتصاری، افشین کرمپور و امیر اسالمی با وجودی 
سال نو را در جلو زندان اوین و به دور از عزیزان 
خود آغاز کردند که این زندانیان عقیدتی ۶۴ روز 
است که در زیرزمین بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت 
اطالعات محبوسند و به دستور قاضی پرونده حتی 
از حقوق اولیه ی خود )هواخوری روزانه، ارتباط با 
از  تلفنی، مکاتبه و حتی  از زندان بصورت  خارج 
خدمات پزشکی بهداری زندان( محروم می باشند.

۳۰ اسفند ۱۳۹۱
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»هفت سین« پشت دیوارهای زندان عادل آباد

خانواده ی دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد، که مدت 
بیش از ۶۴ روز را در اعتصاب غذا به سر می برند، مراسم تحویل 

سال نو را در مقابل این زندان برگزار کردند.

زندان  در  زندانی  دراویش  خانواده های  نور؛  مجذوبان  گزارش  به 
عادل آباد در اقدامی هماهنگ با دیگر خانواده های زندانیان دراویش 
در زندان اوین تهران با برگزاری مراسم تحویل سال در برابر زندان 
عادل آباد شیراز بر همبستگی و نزدیکی با عزیزان خود تاکید کردند.

در تهران نیز خانواده های وکالی زندانی دراویش، سفره هفت سین 
خود را در کنار درب مالقات زندان اوین پهن کردند.

آقایان صالح مرادی و کسری نوری از فعالین حقوق دراویش هستند 
که مدت بیش از ۶۴ روز را در اعتصاب غذا به سر می برند. اعتصاب 
و  دراویش  وکالی  غیرقانونی  انتقال  به  اعتراض  در  آنها  غذای 
مدیران سایت مجذوبان نور به بندهای انفرادی و امنیتی بند ۲۰۹ 
انجام شده و آنها بارها اعالم کردند که تا زمانی که وکالی دراویش 
به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده نشوند و پیگری های درمانی آنان 

انجام نشود، از اعتصاب غذای خود دست بر نخواهند داشت.

الزم به ذکر است که مراسم تحویل سال نو در مقابل زندان عادل 
آباد شیراز در حالی برگزار شد که با برخورد شدید نیروهای امنیتی 
و حراست زندان با خانواده های دراویش روبه رو شد، که سفره هفت 
جمع  امنیتی  نیروهای  توسط  زندانی  دراویش  پوسترهای  و  سین 
از اعضای خانواده  های دراویش  آوری گردید و در این بین ۷ تن 
زندانی بازداشت شده که پس از چند ساعت بازجویی آزاد گردیدند. 

۳۰ اسفند ۱۳۹۱
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دراویش زندانی وارد اعتصاب غذای خشک شدند

کسری نوری و صالح مرادی در آستانه مرگ

خانواده دراویش زندانی به دلیل وضعیت ناگوار و در آستانه ی مرگ این ۲ درویش گنابادی، صبح امروز با صالح مرادی 
و کسری نوری مالقات حضوری داشتند.

کسری نوری و صالح مرادی که یک هفته است بعد از ۶۴ روز اعتصاب غذای » تر « دست به اعتصاب عذای  » 
خشک « زده  و در آستانه مرگ هستند. خانواده ی این دراویش زندانی اعالم کرده اند که: سران نظام بدانند اگر فردا 
اتفاق جبران ناپذیری برای این ۲ نفر افتاد آنها مقصرند و نمی توانند اعالم بی خبری کنند و بدانند مسئول مرگ این ۲ 

درویش گنابادی آنها هستند.
امروز صبح »آقای مظفری« رییس زندان عادل آباد شیراز با دیدن وضعیت ناگوار و در آستانه ی مرگ کسری نوری 
وصالح مرادی در حالی که روز مالقات بند دراویش زندانی شنبه ها می باشد، به خانواده های این دو درویش، مالقات 

حضوری داد تا آنها را ببینند.
در این مالقات دراویش زندانی وصیت خودشان به خانوادهایشان کردند و گفتند برای عقیده شان تا پای جانشان می جنگند. گفتنی ست هر یک از آنها بیش از ۳۵ 

کیلو وزن کم کرده اند و خود رییس زندان امروز شاهد عینی وضعیت ناگوار آنها بوده است.
الزم به ذکر است که خانواده های این دو درویش گنابادی در تماسی با سایت مجذوبان نور، وضعیت آقایان کسری نوری و صالح مرادی را وخیم تر از گذشته اعالم 
کرده  و گفتند: عوارض این اعتصاب غذا از جمله )ضعف، کاهش وزن شدید، سرگیجه،  کاهش شدید بینایی، درد کلیه، چسپندگی روده  ،  ناراحتی کبد و معده درد و 
...( تشدید یافته است و با وجود اعتصاب غذای خشک، جان این دو درویش گنابادی در خطر است. این در حالی است که روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، ماموران امنیتی 
و مسئوالن زندان عادل آباد شیراز، کسری نوری و صالح مرادی را با وجود وضیعت جسمی وخیم مجبور به انگشت زدن نامه ای کردند که مضمون آن حاکی از 

سالمتی کامل جسمی آنها و عدم نیاز به مداوا و رسیدگی کامل درمانی-بهداشتی در زندان بود.
صالح مرادی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز است که مدت ۶۸ روز را به همراه آقای کسری نوری از دیگر دراویش گنابادی در اعتراض به 
انتقال وکالی زندانی دراویش به سلول های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، آنها خواستار توجه به وضیعت نامناسب جسمی و خروج از 

انفرادی وکالی دراویش هستند که نزدیک به ۷۰ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول انفرادی محبوس شده اند.
صالح مرادی حدود ۱۹ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۵ ماه است که به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان و همچنین 
مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب شیراز پس از گذشت ۱۷ ماه همچنان مراحل 

رسیدگی را طی می کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی محسوب می شود.

صالح مرادی و کسری نوری از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شیراز پس از ۶۴ روز اعتصاب 
غذای »تر«، از صبح پنجشنبه ۱ فروردین ۹۲ وارد اعتصاب غذای »خشک« شدند.

به گزارش مجذوبان نور؛ آقایان صالح مرادی و کسری نوری در مالقاتی که صبح امروز، سوم فرودین 
۹۲ با خانواده های خود داشتند اعالم داشتند که از روز اول فروردین ۹۲ دست به اعتصاب غذای خشک 

زده اند.
اعتصاب غذای خشک این دراویش زندانی در حالی صورت میگیرد که این ۲ زندانی عقیدتی در مجموع 
۶۷ روز است که در اعتصاب غذا بسر می برند و از نظر جسمی بسیار ضعیف شده اند و پیش از این نیز 
پزشک بهداری زندان اعالم کرده بود که ادامه ی اعتصاب غذا باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر 

جسم این دراویش گنابادی خواهد شد.
در حال حاضر این دراویش به بهداری زندان عادل آباد منتقل شده اند، اما به دلیل تعطیالت و کمبود نیرو و امکانات، رسیدگی های الزم به ایشان صورت 

نگرفته است.
پیش از عید نوروز، این ۲ درویش گنابادی با ارسال پیام تبریک نوروزی، اعالم داشته بودند که »با پا فشاری بر خواسته ها و مطالبات قانونی مان بار دیگر اعالم 
می داریم تا زمانی که برادران ایمانیمان آقایان حمید مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسالمی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و امید بهروزی از 

سلول های امنیتی بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ منتقل نشده و نسبت به درمان و بهبود و سالمت ایشان اقدام فوری صورت نگیرد از پای نخواهیم نشست.«
الزم به ذکر است که خانواده های این دو درویش گنابادی در تماسی با سایت مجذوبان نور، وضعیت آقایان کسری نوری و صالح مرادی را وخیم تر از گذشته 
اعالم کرده  و گفتند: عوارض این اعتصاب غذا از جمله )ضعف، کاهش وزن شدید، سرگیجه،  کاهش شدید بینایی، درد کلیه، چسپندگی روده  ،  ناراحتی کبد و 
معده درد و ...( تشدید یافته است و با وجود اعتصاب غذای خشک، جان این دو درویش گنابادی در خطر است. این در حالی است که روز یکشنبه ۱۵ بهمن 
ماه، ماموران امنیتی و مسئوالن زندان عادل آباد شیراز، کسری نوری و صالح مرادی را با وجود وضیعت جسمی وخیم مجبور به انگشت زدن نامه ای کردند 

که مضمون آن حاکی از سالمتی کامل جسمی آنها و عدم نیاز به مداوا و رسیدگی کامل درمانی-بهداشتی در زندان بود.
صالح مرادی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز است که مدت ۶۷ روز را به همراه آقای کسری نوری از دیگر دراویش گنابادی در اعتراض 
به انتقال وکالی زندانی دراویش به سلول های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است، آنها خواستار توجه به وضیعت نامناسب جسمی و 

خروج از انفرادی وکالی دراویش هستند که نزدیک به ۷۰ روز را به دستور قاضی صلواتی در سلول انفرادی محبوس شده اند.
صالح مرادی حدود ۱۹ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۵ ماه است که به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان 
و همچنین مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب شیراز پس از گذشت ۱۷ ماه 
همچنان مراحل رسیدگی را طی می کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی 

محسوب می شود.

 www.Majzooban.org - اخبار دراویش گنابادی

۳ فروردین ۱۳۹۲

۴ فروردین ۱۳۹۲



نامه شیرین عبادی به احمد شهید در خصوص اعتصاب غذای دراویش در زندان

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
شماره بیست و چهارم / فروردین ماه 139۲

32

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳، در پی اعتصاب غذای تعدادی 
از دراویش که در زندان بسر می برند، در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در خصوص این افراد را به این مقام سازمان ملل 

متحد ارائه کرد.
خانم عبادی در نامه خود به آقای شهید با اشاره به سابقه برخورد با دراویش در جمهوری اسالمی 
ایران، گفته است که دراویش صرفًا به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع 
فشارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون نا امید 
از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده 

اند.
رونوشت نامه این مدافع حقوق بشر برای دفتر آقای »بان کی  مون، دبیر کل سازمان ملل متحد«، 
»دفتر ناوی پیالی، کمیساریای عالی  حقوق بشر«، »گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده« و »اتحادیه بین المللی وکالی دادگستری« نیز ارسال شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه شیرین عبادی به احمد شهید که در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۹۲ ارسال شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
همانگونه که در گزارش های قبلی به اطالع رسانده ام، تعدادی از دراویش گنابادی به صرف داشتن عقاید مذهبی در زندان بسر می برند. در شهریور ماه ۱۳۹۰، 
چهار وکیل دادگستری به اسامی مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسالمی و امید بهروزی که وکالت تعدادی از دراویش را برعهده داشتند، به همراه سه 
درویش دیگر به اسامی افشین کرم پور، حمید رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگیر و زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق الذکر محاکمه ای 
ترتیب داده شد ولی آنان به علت اعتراض به صالحیت دادگاه انقالب و نیز شیوه غیرقانونی بازداشت خود، از حضور در دادگاه سرباز زده و حاضر به دفاع 
نشدند. به همین دلیل مسئوالن مربوطه برای مجازات و تنبیه بیشتر آنان از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱ همگی را به سلول انفرادی منتقل کرده و شرایط بسیار 

سختی را بر آنان تحمیل کردند.
چون به اعتراض های زندانیان نامبرده و بستگان آنها توجهی نشد، بنابراین دو نفر از دراویش به اسامی صالح الدین مرادی و کسری نوری که قبال دستگیر 
شده و در زندان بودند، به دلیل همدردی با وکالی خود، از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذا زدند و چون باز هم مسئوالن قضایی به اعتراض 

های زندانیان رسیدگی نکردند، از اول فروردین ۱۳۹۲ اعتصاب خشک خود را شروع کرده و هم اکنون در شرایط جسمی وخیمی بسر می برند.
همچنین در اعتراض به بی توجهی مسئوالن زندان و قضات پرونده، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۲ دو نفر دیگر از دراویش گنابادی که در زندان هستند، به 
اسامی علیرضا روشن و مصطفی عبدی نیز شروع به اعتصاب غذا کردند و احتمال می رود که در روزهای آتی تعداد دیگری نیز به اعتصاب کنندگان ملحق 

شوند.
جناب آقای شهید

دراویش گنابادی همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می گردد. آنها پس از تأسیس جمهوری اسالمی، صرفًا به دلیل 
اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت انواع فشارهای غیر قانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون نا امید از اجرای 

عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده اند که هر لحظه بیم حادثه ناگواری می رود.
گزارشگر محترم

متأسفانه دادگاه های ایران، خصوصًا محاکم انقالب، استقالل خود را از دست داده و تبدیل به شعبه ای از وزارت اطالعات شده اند و مسئولیت چنین وضعی 
مستقیمًا متوجه رئیس قوه قضاییه است.

با اعالم مراتب فوق، خواهشمندم این نامه در پرونده دولت ایران ضبط و هنگام تهیه گزارش و رسیدگی مورد توجه و عنایت قرار گیرد.
با احترام

شیرین عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۲۰۰۳

ششم فروردین ماه ۱۳۹۲
رونوشت:

دفتر آقای بان کی  مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
دفتر خانم ناوی پیالی، کمیساریای عالی  حقوق بشر

گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده
اتحادیه بین المللی وکالی دادگستری

۶ فروردین ۱۳۹۲
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تحصن اعتراضی دراویش در مقابل زندان عادل آباد
دراویش زندانی وارد ششمین روز اعتصاب غذای خشک شدند

پایان موقت اعتصاب غذای علیرضا روشن و مصطفی عبدی در بند 3۵0 اوین

به گزارش مجذوبان نور و به نقل از خبرنگار کلمه، علیرضا روشن و مصطفی عبدی، دو زندانی بند ۳۵۰ اوین که در 
اعتراض به نگهداری دراویش گنابادی در بند ۲۰۹ اطالعات از ابتدای سال ۹۲ اعالم اعتصاب غذا کرده بودند، روز 

دوشنبه به حفاظت اطالعات اوین فرا خوانده شدند و پس از آن اعتصاب خود را موقتا شکستند.
نمایندگان وزارت اطالعات  با  این دو درویش، خواستار شکستن اعتصاب غذا و مذاکره  با  مسولین زندان در دیدار 

درخصوص تعیین وضعیت هفت درویش محبوس در بند ۲۰۹ شدند.
بر اساس این گزارش، مسولین زندان اوین از این دو زندانی سیاسی خواستند تا روز هفدهم فروردین دست از اعتصاب 
خود بکشند و به همین دلیل آن ها اعتصاب غذای خود را موقتا تا تاریخ هفدهم فروردین شکسته و اعالم کردند تا آن 

تاریخ با تبدیل اعتصاب غذا به روزه سیاسی به اعتراض خود ادامه می دهند.
صبح روز دوشنبه سایت مجذوبان نور گزارش داده بود که علیرضا روشن و مصطفی عبدی از روز اول فروردین سال جاری وارد اعتصاب غذا شدند.

۲۷ دی ماه کلمه گزارش داده بود که هفت درویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، که در اعتراض به روند غیر قانونی بازداشت و مقدمات محاکمه، از 
جمله سلب حق مطالعه پرونده از سوی خود و وکالیشان از حضور در دادگاه خودداری کرده بودند بعد از ۲۴ ساعت اعمال فشارهای روانی مختلف، عصر سه شنبه 

۲۶ دی ماه توسط ماموران وزارت اطالعات به بند ۲۰۹ منتقل شدند.
در پی امتناع این دراویش از حضور در چنین دادگاهی، قاضی صلواتی طی مذاکره با نماینده دراویش زندانی، حمیدرضا مرادی تالش کرد آن ها را به حضور در 
دادگاهی که نه زمان آن طبق اعالم قبلی قانونی بود و نه وکال و متهمان توانسته بودند پرونده را مطالعه کنند، به حضور در دادگاه راضی کند. مخالفت مجدد مرادی 
با این خواسته صلواتی منجر به انتقال وی به بند ۲۰۹ شد و در پی آن دیگر دروایش زندانی )مصطفی دانشجو، فرشید یدالهی، رضا انتصاری، امید بهروزی، امیر 

اسالمی و افشین کرم پور( در همبستگی با وی درخواست دادند که آن ها نیز به بند ۲۰۹ منتقل شوند که با پافشاری آنان، به بند ۲۰۹ منتقل شدند.
انتقال دروایش زندانی به انفرادی در حالی اتفاق افتاده که تعدادی از آن ها دستور پزشکی مبنی بر بستری شدن داشتند. اما در مسیر اعزام آن ها به بیمارستان با اعمال 
نفوذ قاضی صلواتی در حوزه ای که قانونا به وی ارتباطی ندارد، اعزام آن ها مشروط به پوشیدن لباس فرم زندان و زدن دستبند و پابند می شود. در حالی که اعمال 
این رفتار پیش از این با موافقت دادستانی درباره زندانیان سیاسی متوقف شده است. در پی این اقدام، این دراویش از انتقال به بیمارستان خودداری کردند. از دیگر 
نکات نشان دهنده اعمال فشار بر این دراویش، تهدید پزشک معالج مصطفی دانشجو به بازداشت به دلیل انجام وظایف پزشکی خود در قبال این بیمار خود است.
پس از این انتقال غیرقانونی کسری نوری و صالح مرادی از دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده اند و 

خواهان بازگرداندن این افراد به بند ۳۵۰ زندان اوین شدند.
روز یکشنبه نیز گزارش شد که کسری نوری به همراه صالح مرادی، بعد از ۶۴ روز اعتصاب غذای تر، از روز اول سال جدید دست به اعتصاب غذای خشک زده اند 

که بر اثر همین اعتصاب کسری نوری در اثر ضعف شدید از هوش رفت.
صبح روز یکشنبه خانواده های آنان پس از مالقات شان، وضع جسمی آن ها را »اسفبار و در آستانه مرگ« توصیف و اعالم کردند: »در صورت بروز هر حادثه ای 
مسئولین مخصوصا قاضی صلواتی و وزارت اطالعات باید پاسخ گو باشند، چرا که پس از ۶۴ روز به خواسته کوچک آن ها مبنی بر انتقال وکالی دراویش به بند 

۳۵۰ هیچ توجهی نکرده اند.«

صبح امروز، در ششمین روز اعتصاب غذای خشک دو درویش در شیراز ، جمعی از دارویش گنابادی در 
حمایت از این دو درویش زندانی در مقابل زندان عادل آباد شیراز تحصن کردند.

با به وخامت کشیدن وضیعت جسمی دو درویش  به گزارش مجذوبان نور، جمعی از دراویش گنابادی 
زندانی در زندان عادل آباد در هفتادمین روز استقامت و اعتصاب غذای آنها در مقابل زندان تحصن کردند، 
این دراویش اعالم کرده اند تا شکسته نشدن اعتصاب غذا و رسیدگی نشدن به خواسته آنها، حاضر به 

ترک محل نیستند.

این دو درویش در حالی در هفتادمین روز اعتصاب غذا قرار دارند که شش روز اخیر اعتصاب خود را از 
»تر« به »خشک« تغییر داده، و تا مرگ فاصله ای ندارند. خانواده های این دو درویش، وضع جسمی آنها 

را »اسفبار و در آستانه مرگ » توصیف کرده و اعالم کردند: »در صورت بروز هر حادثه ای مسئولین مخصوصا قاضی صلواتی و وزارت اطالعات باید پاسخ 
گو باشند، چرا که پس از ۶۴ روز به خواسته کوچک آنها مبنی بر انتقال وکالی دراویش به بند ۳۵۰ هیچ توجهی نکرده اند«.

طبق گزارش رسیده یکی از این دراویش توسط نیروهای انتظامی به داخل زندان عادل آباد برده شده و خبری از وی در دست نیست. همچنین شمار تحصن 
کنندگان هم اکنون ۵۰ نفر گزارش شده که با ادامه پیدا کردن تحصن به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

صالح مرادی حدود ۱۹ ماه و کسری نوری نزدیک به ۱۵ ماه است که به اتهام های تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مجذوبان 
و همچنین مصاحبه با رسانه های بیگانه و اقدام علیه نظام در زندان عادل آباد شیراز زندانی اند و پرونده آنها در دادگاه انقالب شیراز پس از گذشت ۱۷ماه 
همچنان مراحل رسیدگی را طی می کند. گرچه با توجه به اینکه مدت حبس آنها از حداقل اتهامات انتسابی فزونی یافته؛ هم اکنون بازداشت آنها غیر قانونی 

محسوب می شود.
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تهدید و ارعاب راه حل وزارت اطالعات و قوه قضاییه برای پایان دادن به اعتصاب غذای دراویش

درخواست زندانیان بند 3۵0 از دراویش گنابادی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
مسئوالن به این ظلم آشکار ادامه ندهند و حقوق قانونی را به رسمیت بشناسند

۲۲ تن از زندانیان سیاسی سبز محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه از صالح مرادی و کسری نوری، دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز 
درخواست کردند که به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان دهند.

به گزارش کلمه، زندانیان محبوس جنبش سبز در نامه ی خود تاکید کرده اند: شما با اقدام اعتراضی خود صدای مظلومیت هم کیشان خود را به همه رساندید ولی 
اینک وارد مرحله ای شده اید که ادامه اعتصاب غذا می تواند پیامد های خطیری داشته باشد که حتی مورد رضایت دوستانتان نیز نخواهد بود. لذا برای جلوگیری از 

این پیامد ها مصرانه از شما می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید.
کسری نوری و صالح مرادی از دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز از ۷۰ روز پیش در اعتراض به انتقال غیر قانونی دراویش محبوس در بند ۳۵۰ به بند 

امنیتی ۲۰۹ دست به اعتصاب غذا زده  و خواهان بازگرداندن این افراد به بند ۳۵۰ زندان اوین هستند.
۲۷ دی ماه کلمه گزارش داده بود که هفت درویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، که در اعتراض به روند غیر قانونی بازداشت و مقدمات محاکمه، از 
جمله سلب حق مطالعه پرونده از سوی خود و وکالیشان از حضور در دادگاه خودداری کرده بودند بعد از ۲۴ ساعت اعمال فشارهای روانی مختلف، عصر سه شنبه 

۲۶ دی ماه توسط ماموران وزارت اطالعات به بند ۲۰۹ منتقل شدند.
شرح انتقال غیرقانونی دراویش گنابادی به انفرادی و اعتصاب کسری نوری و صالح مرادی را در اینجا بخوانید.

متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
آقایان صالح مرادی و کسری نوری

دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز
باخبر شدیم که قریب به ۷۰ روز است در اعتراض به انتقال غیرقانونی ۷نفر از دراویش گنابادی از بند ۳۵۰ زندان اوین به بند ۲۰۹ وزارت اطالعات در اعتصاب 
غذا بسر می برید. ما ضمن تقدیر از اعتراض بحق شما و اینکه انتقال این افراد به بند ۲۰۹ غیر قانونی و ظلمی مضاعف بر این زندانیان مظلوم است که قبال مورد 

اعتراض همبندی های آن ها در ۳۵۰ نیز قرار گرفته است، از شما می خواهیم در مورد ادامه اعتصاب غذا تجدید نظر نمایید.
شما با اقدام اعتراضی خود صدای مظلومیت هم کیشان خود را به همه رساندید ولی اینک وارد مرحله ای شده اید که ادامه اعتصاب غذا می تواند پیامد های خطیری 

داشته باشد که حتی مورد رضایت دوستانتان نیز نخواهد بود. لذا برای جلوگیری از این پیامد ها مصرانه از شما می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید.
بدیهی است اعتراض شما و دیگر دراویش گنابادی برای تشکیل دادگاه قانونی و دادرسی مبتنی بر عدالت جزء حقوق مسلم شما است.

در پایان امیدواریم که مسووالن امر از ادامه این ظلم آشکار ممانعت بعمل آورند و خواست قانونی و حقوق دراویش گنابادی را مبنی بر رعایت قانون و حقوق 
شهروندی و ضوابط دادرسی عادالنه به رسمیت بشناسند.

امضا کنندگان:

محسن میردامادی
سیدعلیرضا بهشتی
سیدعلیرضا رجایی
عبدالفتاح سلطانی

عبداهلل مومنی

فیض اهلل عرب سرخی
امیرخسرو دلیرثانی

سیامک قادری
محمدامین هادوی

علیرضا روشن

مسعود صادقی
محمدحسن یوسف پورسیفی

مصطفی عبدی
احمد هاشمی

سیاووش حاتم

حسین زرینی
امین چاالکی

حمید کرواسی
سیدمحمد ابراهیمی

محمدصادق ربانی املشی

علی شریعتی
مهدی تاجیک

ساعاتی پیش در پی تجمع دراویش در مقابل زندان عادل آباد شیراز، نیروهای امنیتی با فشار و تهدید به دو درویش اعتصاب 
کننده آنها را وادار به خوردن مقداری نان کرده و اقدام به فیلم برداری و تهیه گزارش خبری از آنان نمودند!

طبق گزارش رسیده به مجذوبان نور، در پی تجمع دراویش در مقابل زندان عادل آباد، نیروهای امنیتی و اطالعاتی با فشار 
و تهدید، دو درویش اعتصاب کننده آقایان صالح مرادی و کسری نوری را وادار به خوردن مقداری نان کرده و اقدام به 
فیلم برداری از آنها نمودند. این در حالی است که آقای احمدی، که ریاست کل زندان های استان فارس را بر عهده دارد، 
به میان جمعیت دراویش در مقابل زندان عادل آباد رفته و با خواهش برای ترک محل و متفرق شدن دراویش، قول مساعد 

برای رسیدگی های الزم  به وضعیت جسمی این دو درویش را داده است.
همچنین گزارش شده که دو درویش اعتصاب کننده طی تماس هایی از افراد تجمع کننده تشکر کرده  و خواسته اند که 
محل را هر چه سریعتر ترک کنند، به نظر میرسد با توجه به اقدام شنیع مامورین وزارت اطالعات مبنی وادار کردن ایشان 

به خوردن نان و فیلم برداری از آنها، احتماال این تماس ها نیز با فشار مامورین اطالعات انجام شده باشد.
این دو درویش هم اکنون شش روز است که در اعتصاب غذای خشک به سر می برند و در دو روز اخیر بارها به دلیل ضعف جسمانی و بی هوشی به بهداری 
زندان منتقل شدند. آقایان صالح مرادی و کسری نوری هر کدام بیش از  ۳۵ کیلو کاهش وزن داشته، زیرچشم و ناخن های آنها به شدت سیاه شده و توان 

ایستادن ندارند. اما همچنان بر خواسته خود پا فشاری می کنند و حاضر به شکستن اعتصاب خود نیستند.
الزم به ذکر است که برخورد نیروهای امنیتی و برنامه ریزی برای شانه خالی کردن مسئولین از انجام وظایف و مسئولیت هایشن موضوع جدیدی نبوده و در 
گذشته نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱، ماموران امنیتی و مسئوالن زندان عادل آباد شیراز، کسری نوری و صالح مرادی را با وجود وضیعت جسمی وخیم 
مجبور به انگشت زدن نامه ای کردند که مضمون آن حاکی از سالمتی کامل جسمی آنها و عدم نیاز به مداوا و رسیدگی کامل درمانی-بهداشتی در زندان بود.

سوال اینجاست که حاکمیت برای شانه خالی کردن از مسئولیت جان این دو درویش زندانی، غیر از تهدید و اجبار به خوراندن نان و آوردن خبرنگارهای 
وابسته، راه دیگری پیش خواهد گرفت؟
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نامه های رسیده فراوان است. کمتر فرصتی دست می دهد تا به آنها برسیم. به عالوه سوای 
نشر این نامه ها چه کمکی از دستمان بر می آید. از پشت میله های زندان این نامه ها پرواز می 
کند و به ما می رسد. از خانه خویشان و دوستان زندانیان این نامه ها بیرون می زند و به ما می 
رسد. سدها ی امنیتی و مرزهای جغرافیائی را می شکند و به ما می رسد. با آنها چه می کنیم؟ 
در جهان نهادهائی تاسیس شده تا این دردها را که از مرزها می گذرد و وارد وجدان بشری جهان 
می شود بشنود. بی گمان نهادها کار می کنند. در جای وجدان بشری که مرز جغرافیائی نمی 
شناسد حساسیت نشان می دهند. اما ظلم و ستم از حوصله ی آنها فزون است. ایران بی شک بر 
شانه ی وجدان بشری جهان سنگینی می کند. منظور این نیست که از جمهوری اسالمی ایران، 
ستمگرتری در جهان نیست. بی گمان هست. اما از مدیران جمهوری اسالمی ایران جاهل تری 
در جهان نمی شناسیم. با مدیرانی که »اپوزیسیون آفرینی« می کنند، با مدیرانی که ثبات سیاسی 

را به بهای از دست دادن ثبات سیاسی مطالبه می کنند چه می توان کرد؟ چه می توان گفت؟ با مدیرانی که شهروندان غیر مسلح و اهل مدارا و درویشی و 
درویش خوئی را زیر مهمیز می کشند چه می توان کرد؟

در جهان ستمگر بسیار است، اما ستمگر از جنس جمهوری اسالمی که از سایه ی خودش هم بترسد کمیاب است. دیگر دولت های نزدیک به جغرافیای 
ایران، اغلب کشتی شکسته ی فقر را به زحمت راه می برند. معادن و ذخائر زیر زمینی و نیروی انسانی کارآمد ندارند، نیروی خارجی کشورشان را اشغال کرده 
و همزمان باید آن را تحمل کنند، فقر را تحمل کنند، فشارهای اجتماعی را تحمل کنند. نمی بینیم که این ها مثال به جان مردم بی سالح و بی دفاع بیافتند 
و تیغ روی آنها بکشند. اما می بینیم که حتا گاهی از درد ناچاری می خواهند دستی به سر و روی طالبان و القاعده بکشند، با آنها به مذاکره بنشینند تا بیش 

از این به ثبات و استقالل و امنیت کشور و مردم زیان نرسد.

جمهوری اسالمی ایران که وفادارانش را به بهانه های انقالبی و دینی و ضد امپریالیستی مسلح کرده، از مردم بی سالح در ذهنیت خود غولی ساخته و با حمله 
به شهروندان وانمود می کند دارد شاخ غول را می شکند. یکی از این غول های فرضی دراویش ایرانی هستند که فریادرسی ندارند. نامه رسیده که انگیزه 

ی این یادداشت است، فقط یک شاهد بر ستمی است که وکال و مشاورین حقوقی مرتبط با دراویش تحمل می کنند. نویسنده این گونه بیان درد می کند:

می خواستم در مورد وضیعت وکالی دراویش که االن ۱۸ ماه است در زندان اوین هستند

با شما صحبت کنم، این افراد که هفت نفر هستند شامل ۴ وکیل دادگستری و سه نفر از مدیران سایت خبری که در زندان هستند، اتهاماتی از قبیل اقدام 
علیه امنیت و توهین به رهبری، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه به اون ها منتسب شده، این افراد به علت اینکه روند قانونی دادرسی توسط 

قاضی صلواتی پیگیری نشد، حاضر به شرکت در دادگاه نشدند،

و به همین دلیل به انفرادی منتقل شدند، حتی بعضی از آن ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتد، همچنان دو ماه هست که توی انفرادی و ۲۰۹ هستند، و قاضی 
صلواتی هم گفته خودش حکم می دهد، حال جسمی دو نفر از وکالیی که در ۲۰۹ هستند هم اصال مناسب نیست، یکی احتمال قطعی پا داره و یکی هم آسم 
شدید، که در زیر زمین اوین بدون هوا خوری نگشون داشتند و االن ۲ ماه بیشتر شده، و شکایتی هم که علیه تخلفات قاضی صلواتی کرده بودند هیچ پیگیری 

نشده، من دقیقا نمی دونم که شما توی این زمینه چه کمکی می تونید به ما بکنید،

اما اگر الزم شد می تونم اطالعات دقیق تری را در مورد پرونده این افراد و نقض قانون در مورد این زندانیان به شما ارائه بدم،

نکته ای که در آخر الزمه اضافه کنم، این موضوعی که عرض کردم فقط موضوع دراویش به عنوان اقلیت عقیدتی نیست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار 
می گیره، موضوع چند تا وکیل و فعال حقوق هست که به شدت سرکوب شدن، این ها در حالی قراره از صلواتی حکم بگیرن که هیچ وکیلی رو تا حاال مالقات 

نکردن، و در هیچ دادگاهی شرکت نکردن و وکالشون هم احضار نشدن به هیچ دادگاهی.

اگر ایران سر و سامانی داشت به این نامه ها و دردها و شکایت ها باید در دادسرای انتظامی قضات داخل کشوررسیدگی می شد. اگر ایران کشوری بود که 
شهروندان در آن احساس امنیت نسبی می کردند، پیروان دراویش تاکنون رهبران و مدافعان حقوق انسانی دراویش را از زندان بیرون آورده بودند. اگر ایران 
سر و صاحبی داشت وعقلی در کار بود محاسبه می کردند که رژیم در پناه این همه ستمگری به کجا رسیده و چه اندازه از جانب شهروندان خودش احساس 
امنیت می کند و آنگاه به حکم عقل زندانیان عقیده را آزاد می کردند. آیا حکومتی با این همه افاده و ادعا در جامعه ی جهانی نباید پاسخگوی مردم خود 
باشد و مثال زیر فشار گزارش های مستند حقوق بشری، کارنامه ی دادسرای انتظامی قضات را منتشر کند؟ واحدی به نام دادسرای انتظامی قضات چه کاره 
است؟ دادسرای انتظامی قضات یکی از بازمانده های میراث دادگستری نوین است. با این میراث چه کرده اند؟ نامه ی رسیده خبر می دهد که قاضی صلواتی 
و سلسله ی قضات هم سنخ او بر دادسرای انتظامی قضات چیره شده اند. تنها شکل و قالبی از دادسرای انتظامی قضات را حفظ کرده اند. محتوا را دور ریخته 

۶ فروردین ۱۳۹۲
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اند. حضور چندین ساله ی سعید مرتضوی و مانند او در محاکم دادگستری نشان می دهد که دادسرای انتظامی قضات نهادی است برای قشنگی و قضات 
سیاسی کار و فاسد و مفسد تا آن زمان که فرمان می برند، کارشان به آن جا نمی رسد. رویه ای که این نهاد در ۳۴ ساله ی اخیر پیش گرفته، کامال در نقطه ی 
مقابل فلسفه ی وجودی دادسرای انتظامی قضات بوده است. دادسرای انتظامی قضات نهادی است که در شکل مطلوب و متناسب با فلسفه ی وجودی اش، به 
شکایات رسیده از قضات متخلف که قانون را زیر پا می گذارند و از مرزهای بیطرفی خارج می شوند، پول می گیرند یا از کانون های قدرت در انشای رای دستور 

می گیرند، رسیدگی می کند.

می شود باور کرد از سعید مرتضوی هرگز شکایتی به این نهاد نرسیده؟ می شود باور کرد از بسیار قضات آدمکش این ۳۴ ساله هرگز شکایتی به این نهاد 
نرسیده؟ می شود باور کرد از جالد مجتمع قضائی فرودگاه مهرآباد، قاضی جعفر صابر ظفرقندی که همواره آمر و شاهد بر شکنجه ها بود هرگز شکایتی به 

این نهاد نرسیده؟ و بسیار پرسش های دیگر که عموما مستند است و عموما در بایگانی دادسرای انتظامی قضات خاک می خورد.

از آن بیش کدام نهاد مسئولیت شرایط زندانها را می پذیرد؟ قوه قضائیه؟ نیروی انتظامی؟ وزارت اطالعات؟ سپاه پاسداران؟ قانون صراحت دارد که مدیریت 
زندانها با سازمان زندانهاست و سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است. کدام قوه قضائیه؟ آن که به سهولت زیر سلطه می رود. به سهولت تن به موضعگیری 
های سیاسی می دهد. آن که به ریاست اش اختیار داده اند تا نصب و عزل و جا به جائی قضات را در انحصار داشته باشد؟ این قوه قضائیه به دادسرای انتظامی 
قضات همچون نهادی می نگرد که بیشتر به درد سلب استقالل از کانون وکالی دادگستری می خورد تا حفظ سالمت در جمع قضات. این نهاد در رد صالحیت 
وکالئی که برای شرکت در انتخابات کانون وکالی دادگستری و عضویت در هیات مدیره آن اعالم نامزدی می کنند، سرسختانه عمل می کند و کانون وکال 
را به بهانه ی رسیدگی به صالحیت نامزدها زیر سلطه ی قوه قضائیه برده است، اما به وظیفه عمل نمی کند. کاری به کار قضاتی که از آنها به حق شکایت 
می شود ندارد. یک نهاد تکمیلی است برای حفظ »خودسری« قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسالمی اسمش را گذاشته اند »استقالل قوه قضائیه«.

سالهاست سلسله ای از دراویش به نام دراویش گنابادی تبدیل به طعمه شده اند و با آنها به گونه ای برخورد می کنند که گوئی قصد و ظرفیت تغییر رژیم را 
دارند. روند بازداشت و تحقیقات و رسیدگی و دسترسی به وکیل مدافع و شرایط نگهداری آنها در زندان، همواره گزارشگر نقض مکررقانون بوده است.

نامه ی رسیده از درد ی می نویسد که جمعی از ایرانیان را به جرم عقیده و وجدان در مشقت قرار داده است. این درد کهنه شده. از بس درد روی درد و جراحت 
روی جراحت تلنبار شده، صاحبان درد احساس می کنند فراموش شده اند. گزارش اخیر احمد شهید نشان داد که چنین نیست. تمدید دوران ماموریت او از سوی 
اکثریت قاطع اعضای شورای حقوق بشر نشان دادکه چنین نیست. ساکنان بند ۲۰۹ و ۲۴۰ و ۳۵۰ اوین و ساکنان دیگر زندانهای رسمی و غیر رسمی ایران 
تنها نیستند. در دهه ی اول قربانیان تنها بودند. قاضی صلواتی زیر پایش سست است. خود می داند. قدرت نامشروع او و قضات همسو با او در جهان به چالش 
کشیده شده است.صدای نویسنده نامه ی رسیده، صدای دراویش و وکالی آنها، و در مجموع صدای قربانیان ایرانی البته به قیمت گزاف نیرومند و رسا شده.

گزارشگر ویژه نظارت بر حقوق بشر در ایران برای نخستین بار به صراحت گفته است در ایران نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک انجام می شود. این 
به مفهوم آغاز دورانی در جمهوری اسالمی است که حقوق بشر دارد شانه به شانه ی بحران هسته ای می زند. جواد الریجانی با زبان چارواداری خواست 

فراافکنی کند. توانست؟ رای شورای حقوق بشر با اکثریت قاطع به تمدید ماموریت احمد شهید پاسخی بود به آن یاوه ها و تاکیدی است بر اینکه:

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است!...
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از  نوری  کسری  و  مرادی  صالح  آقایان 
عادل  زندان  در  محبوس  گنابادی  دراویش 
غذای  اعتصاب  روز   ۶۴ از  پس  شیراز  آباد 
از  تعدادی  انتقال  به  اعتراض  در   » تر   «
زندان   ۲۰۹ بند  به  آنها  وکالی  و  دراویش 
اوین، از اول فروردین ماه دست به اعتصاب 
علیرضا  آقایان  و  زده اند   » غذای » خشک 
روشن و مصطفی عبدی، دراویش زندانی در 
زندان اوین نیز در حمایت از این ۲ درویش 
گنابادی و سایر وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که بیش از ۷۰ 
روز است به سلول های امنیتی بند ۲۰۹ اوین منتقل شده اند، دست به اعتصاب 
غذا زده اند. به گفته خانواده های دراویش اعتصاب کننده در زندان عادل آباد 

شیراز وضعیت جسمی آنان بسیار نگران کننده است.
از  از وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور بیش  هفت نفر 
۷۰ روز است که به علت اعتراض به روند غیر قانونی رسیدگی به پرونده و 
شکایت از تخلفات قاضی صلواتی به بند ۲۴۰، سلولهای انفرادی و بند ۲۰۹ 

منتقل شده اند.
گفتگو

در ادامه گفتگوی اختصاصی »راه دیگر« با فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش 
و مدیر سایت مجذوبان نور را می خوانید:

آخرین خبری که از وضعیت اعتصاب کنندگان دارید بفرمایید؟
آقای کسری نوری و صالح مرادی که در زندان عادل آباد شیراز هستند، امروز 
هفتادمین روز اعتصاب غذایشان بود و طی شش روز گذشته اعتصاب غذای 
خشک را آغاز کرده اند و وضعیتشان بسیار وخیم است. خانواده هایشان دیروز 
آنها را مالقات کرده اند که به گفته خانواده ها،آقایان نوری و مرادی هر کدام 
نزدیک ۳۵ کیلو وزن کرده اند و همچنین در چند روز گذشته مرتب بیهوش 
می شوند و آنها را در بهداری به زیر سرم می برند و اینقدر به رگ های دست 
و پای آنها در این مدت سرم وصل شده که تمام بدنشان کبود شده و ورم 
کرده است. در جمع از نظر جسمی در وضعیت بسیار بدی به سر می برند و 

وضعیتشان به شدت نگران کننده است.
از سوی دیگر ماموران زندان اوین پس از اینکه متوجه شده اند آقای علیرضا 
روشن و مصطفی عبدی هم از اول فروردین ماه به حمایت از آقایان مرادی 
به  شنبه  دو  دیروز  اند،  زده  غذا  اعتصاب  به  دست  اوین  زندان  در  نوری،  و 
پایان دهند و در عوض  اند به اعتصابشان  آنها خواسته  از  دیدارشان رفته و 
مسولین زندان قول می دهند که هفت نفر از دراویش و وکالی آنها را که 
بیش از هفتاد روز است در سلول انفرادی زندان اوین به سر می برند را به بند 
۳۵۰ بازگردانده و به وضعیت آقایان نوری و مرادی هم رسیدگی کنند. علیرضا 
از فشارو تهدید  بعد  اند و  نپذیرفته  را  این موضوع  روشن و مصطفی عبدی 
مسوالن زندان و اقدام برای انتقال به انفرادی، آنان اعتصاب غذا را تبدیل به 

روزه سیاسی کرده اند و در حال حاضر کمی از نظر شرایط جسمی بهترند.

خانواده هفت تن زندانی و اعتصاب کنندگان چه پیگیری هایی 
در مورد وضعیت آنان داشته اند؟

خانواده های این زندانیان و همچنین وکالی آنها از فردای روز انتشار اخبار، 
بارها به دادگاه انقالب و همچنین دفتر قاضی صلواتی که در واقع برخوردبا آن 

هفت تن به دستور ایشون انجام شده، مراجعه کرده اند. قاضی صلواتی حتی 
حاضر به دیدار با خانواده زندانیان نشده است. خانواده ها همچنین به مراکز 
مربوطه دیگری از جمله دفاتر دادستانی ، دفتر امور زندان ها ، دفتر حقوق بشر 
قوه قضاییه و نماینگان وزارت اطالعات هم مراجعه کردند که متاسفانه هیچ 
پاسخی به درخواست پیگیری خانواده ها داده نشده است. طی دو روز گذشته 
با توجه به وخیم شدن وضعیت اعتصاب کنندگان برخی مسوالن قضایی قول 
هایی داده اند. مشخص نیست این قول ها واقعی بوده یا از نمونه وعده های 
تعدادی  امروز  اینکه  کما  باشد.  می  اسالمی  جمهوری  مسوالن  خرمن  سر 
آباد شیراز تجمع کردند و تصمیم به  از دراویش گنابادی درب زندان عادل 
تحسن داشتند که مسولین آمدند قول دادند به وضعیت این زندانیان رسیدگی 
می کنند. بعد هم با چند خبرنگار و فیلم بردار و نمایندگان وزارت اطالعات 
رفتند در سلول آقایان نوری و مرادی ، آنها را مجبور کردند تکه ای نان در 
دهان بگذارند و این فیلم را به اصطالح برای سند نگه داشتند که اگر در ادامه 
یا مشکالت جسمی  یا به کما رفتند  این زندانیان فوت شدند  اعتصاب غذا، 
برایشان پیش آمدند، مسولین بگویند اینها در زندان اعتصاب غذا نبودند و این 

فیلم را به عنوان سند نشان دهند.

دلیل اعتصاب غذای آقای نوری و مرادی چه بوده است؟
از  از وکالی زندانی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور بیش  هفت نفر 
۷۰ روز است که به علت اعتراض به روند غیر قانونی رسیدگی به پرونده و 
شکایت از تخلفات قاضی صلواتی به بند ۲۴۰، سلولهای انفرادی و بند ۲۰۹ 
منتقل شده اند. ضمن انتقال از بند ۲۴۰ به ۲۰۹ با آنها برخورد ناشایستی انجام 
شده و حتی سر و صورت و سبیل های آنها را می تراشند. ضمن این انتقاالت 
آقای حمید رضا مرادی را در مقابل چشمان آقای دانشجو مورد ضرب و شتم 
شدید قرار می دهند طوری که خون باال می آورد و بعد لختش می کنند و با 
وجود هوای سرد چند ساعت در هواخوری رهایش می کنند. وقتی این اخبار 
به خارج از زندان منتقل شد و به آقای نوری و آقای مرادی رسید، آنها در 
اعتراض به رفتار غیر قانونی با این هفت نفر و انتقالشان به بند ۲۰۹ دست به 

اعتصاب غذا زدند.

علت بازداشت وکالی دراویش چه بوده است؟
دراویش گنابادی در طی هشت سال گذشته خیلی تحت فشار بودند. سه عدد 
از حسینیه های دراویش را تخریب کردند، تعداد زیادی از دراویش در طی 
این سالها احضارهای غیر قانونی شدند به وزارت اطالعات و بازداشت و برخی 
دراویش که مشاغل دولتی داشتند اخراج شدند. دراویش بازداشتی نیز پرونده 
های قضایی مختلفی در شهرهای مختلف داشتند. این وکال عهده دار دفاع 
از این دراویش بودند. همچنین در رسانه های درون ایران اخبار دراویش به 
هیچ وجه منتشر نمی شود و به همین دلیل ما از اواخر سال ۸۵ وب سایت 
را  دراویش  به  مربوط  اخبار  بتوانیم  که  کردیم  اندازی  راه  را  نور  مجذوبان 
پوشش دهیم. این هفت نفر در واقع یا وکالی دراویش بودند یا از خبرنگاران 
و مدیران سایت مجذوبان نور هستند. هدف اصلی این حرکت حکومت هم 
کور کردن راه پوشش اخبار دراویش بوده است و ایجاد نوعی اختناق در اطالع 
با سایت  مرتبط  افراد  از  نفر  بیست  در سال ۹۰ حدود  به طوری که  رسانی 

مجذوبان نور در ایران بازداشت شدند.

۷ فروردین ۱۳۹۲
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از سال ۸۴ برخورد با دراویش گنابادی از سوی حکومت شدت 
یافته است. آیا قبل از آن نیز دراویش گنابادی از سوی ماموران 

و نیروهای امنیتی تحت فشار بوده اند؟

های  حسینه  اند.  بوده  فشار  تحت  گنابادی  دراویش  همیشه  انقالب  از  بعد 
امنیتی و  بارها در شهرهای مختلف مورد هجوم نیروهای  دراویش گنابادی 
از  به اصطالح فشار قرار گرفته است. در دهه هفتاد بزرگان دراویش را هر 
گاهی احضار می کردند و تحت فشار قرار می دادند ولی شدت فشارها از سال 
۸۴ و تمایل جوانان به تصوف شدت پیدا کرد. با شکل گیری بحث مبارزه با 
عرفان های کاذب و نوظهور در جمهوری اسالمی برخی مراجع قم از جمله 
مصباح یزدی، ناصر مکارم و نوری همدانی از نیروهای فشار که قانون گریز 
هم هستند،حمایت کردند که از آن پس فشارها روی دراویش شدت پیدا کرد.
از دید شما دراویش چه تهدیدی برای جمهوری اسالمی هستند 

که اینگونه با آنها برخورد می شود؟
جمهوری اسالمی و علمایی که در راس حکومت هستند،تمام زندگیشان آن 
از  به خاطر ترس  اند،  تعریف کرده  اسالمی  در جمهوری  است که  اسالمی 
دست دادن قدرت و حکومت با دراویش به شدت برخورد می کنند. چرا که 
یکی از ارکان فکری دراویش مساله جدایی دین از سیاست است. این تفکر 

واهمه ای در حکومت به وجود آورده و به دراویش به عنوان یک تهدید نگاه 
می کنند. این در حالی است که مسلک و اندیشه درویشی هیچ وقت نخواسته 
قدرت در دست بگیرد و وارد حکومت شود. از سال ۸۸ که برخی دراویش از 
کاندیداتوری آقای مهدی کروبی حمایت کردند هم احساس خطر از دراویش 

از سوی حاکمیت افزایش پیدا کرد.
همچنین اسالمی که آیت اهلل ها در ایران راه اندازی کرده اند اسالم خشونت، 
بدبختی و گریه و زاری است، خیلی جوان ها با کنجکاوی به دنبال اسالم 
واقعی به سمت دراویش می آیند و روز به روز از افرادی که پای منبر آقایان 
احساس خطر  از دالیل  یکی  تواند  این هم می  و  نشینند کم می شود  می 

حکومت از دراویش باشد.
و کالم آخر؟

می خواهم این نکته را تاکید کنم که دراویشی که در زندان دست به اعتصاب 
خودشان  برای  دراویش  این  هستند.  قانون  رعایت  خواستار  اند،  زده  غذا 
چیزی نمی خواهند بلکه خواستار رعایت قانون از سوی قوه قضاییه و وزارت 
اطالعات هستند تا برادرانشان در زندان اوین به صورت غیر قانونی در سلول 

انفرادی نباشند.
سایت راه دیگر / روشنک آسترکی

گزارش روز از وضعیت دراویش زندانی؛ خانواده های دراویش زندانی: 
زندانیان ما در آستانه مرگ قرار دارند

»دراویش تحت فشار هستند برای اینکه از حق خودشان از اعتقادات خودشان 
دفاع می کنند ما هیچ خواسته سیاسی نداریم، مقاصد سیاسی نداریم و اعضای 
دراویش  هستند.  زندانی  مکتبمان  و  عقیده  از  دفاع  دلیل  به  ما  خانواده های 
خیلی تحت فشار و ازار و اذیت هستند و هر کجا هم که می رویم دادستانی 
و قاضی و سایر مسوالن جواب درستی به ما نمی دهد. وزارت اطالعات شده 
قاضی و دادستان و همه کاره و وضعیت دراویش زندانی در زندان به شدت 

وخیم است در استانه مرگ قرار دارند و اما هیچ کسی توجهی نمی کند«.
زندان  در  که  است  زندانی  دروایش  خانواده های  گفته های  از  بخشی  این ها 
عادل آباد شیراز دست به اعتصاب غذا زده اند و خانواده هایشان می گویند ۶۴ 
روز از اعتصاب تر و ۷ روز از آغاز اعتصاب خشک آن ها می گذرد و وضعیت 

جسمانی بسیار وخیمی دارند.
صالح مرادی از ۱۹ ماه پیش و کسری نوری از ۱۵ ماه پیش در زندان عادل 
اباد شیراز زندانی هستند. دو درویشی که خانواده هایشان به »روز« می گویند 
نه مطالبه و خواسته سیاسی دارند نه چیز دیگر، آن ها فقط به دلیل درویش 

بودن و مسائل اعتقادیشان بازداشت شده اند.
آقای نوری و آقای مرادی از ۷۰ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برند و 
برخی وب سایت ها از وضعیت وخیم جسمانی این دو نفر و بی هوش شدن 
آن ها بر اثر اعتصاب غذا نوشته اند همسر صالح مرادی در مصاحبه با »روز« 
است که  اعتصاب غذایش  روز  امروز هفتادمین  توضیح می دهد: همسر من 
۶۴ روز اعتصاب تر بوده اما از اول فروردین به دلیل عدم توجه مسوالن به 
خواسته های او و آقای نوری، هر دو اعتصاب غذای خشک را اغاز کرده اند. 
وضعیت به شدت وخیمی دارند و ما نگران سالمتی آن ها هستیم به خصوص 
العاده  که چند روز پیش موفق شدیم آن ها را مالقات کنیم دیدیم که فوق 
ضعیف شده اند ۳۰ تا ۳۵ کیلو وزن از دست داده اند و اینقدر وضعیتشان وخیم 
بود که گفتیم تا شب دوام نمی اورند و دور از جان، زنده نمی مانند. عصر   همان 
روز متوجه شدیم که حالشان خیلی بد شده و آقای نوری بی هوش شده و آن ها 

را به بهداری برده سرم وصل کرده اند.
اعتراض و درخواست این دو درویش زندانی انتقال وکالی دراویش گنابادی 
و مدیران سایت مجذوبان نور از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان 
رضا  اسالمی،  امیر  دانشجو،  مصطفی  سروستانی،  مرادی  رضا  حمید  است. 
انتصاری، امید بهروزی، افشین کرم پور و فرشید یدالهی فارسی، هفت وکیل 

دراویش گانابادی و یا همکاران سایت مجذوبان نور هستند که بیش از ۱۷ 
ماه است در بازداشت به سر می برند و به دلیل خودداری از حضور در دادگاه 
به سلول انفرادی منتقل شده اند. سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش 

گنابادی است.
خانم مرادی می گوید: اعتصاب همسر من و اقای نوری سر این شروع شد که 
برادرانشان را در زندان اوین با وضعیت بسیار بد و با ازار و اذیت به بند ۲۰۹ 
منتقل کرده بودند در حالیکه آن دراویش تنها خواسته شان دادرسی عادالنه 

بود و چنین پاسخی گرفته بودند.
همسر صالح مرادی سپس از تجمع دراویش گنابادی در مقابل زندان عادل 
اباد شیراز در روز گذشته خبر می دهد و می گوید: دیروز تعدادی از دراویش 
گنابادی در اعتراض به این مسائل جلوی زندان عادل اباد شیراز تجمع کردند 
تا صدایشان از طریق مسوالن زندان عادل آباد به گوش مسوالن در تهران 
برسد اما متاسفانه صدای ما و اعتراض ما و درویشان را نادیده می گیرند. تا 
جایی که دیروز به جای توجه و رسیدگی، شنیدیم که همسر من و اقای نوری 
را با فشار و زور جلوی دوربین نشانده، دست آن ها نان داده و گفته اند باید 
بخورید تا ما جواب رسانه های بیگانه را که شلوغ کرده اند با انتشار این فیلم 
بدهیم و بگوییم که اعتصاب نیستید. ما هنوز نمی دانیم آن ها نان را مقابل 
دوربین و زیر فشار خورده اند یا نه اما کسی که ۷۰ روز در اعتصاب است نیاز 

۷ فروردین ۱۳۹۲
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به سرم دارد و چگونه می تواند نان بخورد؟ این چه بخروردی است می کنند 
که به جای رسیدگی به اعتراضات و خواسته های آن ها مجبورشان می کنند 

جلوی دوربین نان بخورند؟
اینکه از حق  خانم مرادی می افزاید: همه دراویش تحت فشار هستند برای 
خودشان از اعتقادات خودشان دفاع می کنند ما هیچ خواسته سیاسی نداریم، 
و  عقیده  از  دفاع  دلیل  به  ما  خانواده های  اعضای  و  نداریم  سیاسی  مقاصد 
مکتبمان زندانی هستند. دراویش خیلی تحت فشار و ازار و اذیت هستند و هر 
کجا هم که می رویم دادستانی و قاضی و سایر مسوالن جواب درستی به ما 

نمی دهد. وزارت اطالعات شده قاضی و دادستان و همه کاره.
بازداشت اعضای خانواده ها در تحویل سال

از اعضای خانواده های  از تحویل سال و آغاز سال نو، تعدادی  دقایقی پس 
دراویش زندانی بازداشت شدند. خانم یدالهی، مادر کسری نوری دیگر درویش 
زندانی در زندان عادل آباد شیراز که در اعتصاب غذا به سر می برد در این 
زمینه به »روز« می گوید: موقع تحویل سال ما خانواده ها برای اینکه نزدیک 
عزیزانمان باشیم که رد زندان به سر می برند سفره ۷ سینمان را مقابل زندان 
عادل آباد شیراز و پشت دیوار ها چیدیم. دقایقی نگذشته بود که ۱۵ الی ۲۰ 
نفر از نیروهای امنیتی به ما هجوم اوردند سفره ۷ سین را برهم زدند و ۷ نفر 
از اعضای خانواده ها را داخل زندان عادل آباد کشاندند. با اصرار ها و اعتراضات 
ما ۴ نفر را آزاد کردند و ۳ نفر را نگهداشتند که برای این ۳ نفر تشکیل پرونده 

داده و شب آزادشان کردند.
این بود که ما سفره  این برخورد ها فقط برای  مادر کسری نوری می افزاید: 
۷ سین چیده بودیم که کنار عزیزانمان باشیم و بگوییم که همیشه همراه و 

همفکر آن ها هستیم و پشتشان ایستاده ایم.
درباره  داشته  حضوری  مالقات  فرزندش  با  یکشنبه  روز  که  یدالهی  خانم 
وضعیت او می گوید: زندگی کسری و همین طور آقای مرادی با سرم درمانی 
می آورند  اباد  عادل  زندان  که مسوالن  فشارهایی  خاطر  به  یعنی  دارد  ادامه 
آن ها پذیرفته اند که سرم بزنند اما وضعیت جسمانی به شدت وخیمی دارند 
تا  نبودند  به حرف زدن  قادر  به هیچ عنوان  را دیدیم  ان ها  روز یکشنبه که 
جایی که ما خانواده ها واقعا منقلب شدیم. آن ها وضعیت وخیمی دارند و در 

آستانه مرگ هستند.
می پرسم با توجه به وضعیت وخیمی که اشاره دارید آیا از آن ها خواسته اید که 
اعتصابشان را پایان دهند؟ مادر کسری نوری می گوید: هر فردی خود تصمیم 
سالمتیشان  بیایند  کوتاه  که  کنیم  تقاضا  آن ها  از  نمی توانیم  ما  و  می گیرد 
برای ما بسیار مهم است اما تصمیم و اعتقادشان هم برای ما مهم است و به 
تصمیمشان احترام می گذاریم. پسر من ۲۳ سال دارد و دانشجو است. او ۱۵ 
ماه است بهترین لحظات زندگی اش را در زندان و در بد ترین شرایط سپری 
هم  زندانی  دراویش  بقیه  شده  بازداشت  عقیده اش  خاطر  به  تنها  و  می کند 
همین طور. آن ها به خاطر عقیده شان و ایمانشان به خدا زندانی شده اند و به 

خاطر دفاع از حقوق دراویش.
می خواهد  بشر  حقوق  مدافعین  و  المللی  بین  مراجع  از  سپس  یدالهی  خانم 
هیچ  بدون  که  را  دراویش  زندانیان  دادخواهی  و  خواهی  تظلم  »صدای  که 
گناهی در بد ترین شرایط به سر می برند و وضعیت سالمتیشان در خطر است 

بشنوند«.
پرونده مجذوبان

درباره  اما  نور  مجذوبان  مدیرسایت  و  دراویش  حقوق  فعال  نوری،  فرهاد 
وکالی دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور که در بند ۲۰۹ زندان اوین 
به سر می برند به »روز« می گوید: ۷ نفر از وکالی دراویش و مدیران سایت 
مجذوبان از شهریور ۹۰ در زندان اوین هستند ۴ جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برای آن ها برگزار شده و خود آن ها 
دارند و درخواست  آشنایی کامل  قوانین کشور  تمامی  با  چون وکیل هستند 
کرده بودند براساس قانون، دادگاه شان علنی و با حضور هیات منصفه باشد و 
وکالی آن ها امکان مطالعه پرونده شان را داشته باشند تا بتوانند دفاعیاتشان را 
آماده کنند. متاسفانه در هیچ یک از آن ۴ جلسه به خواسته های آن ها توجهی 
نشد و حتی وقتی سه تن از این دراویش از زندان به بیمارستان منتقل شده و 
در حال انجام معالجات پزشکیشان بودند با دستور قاضی صلواتی و شبانه به 

زندان بازگردانده شدند.

آقای نوری می افزاید: کارشکنی های قاضی صلواتی باعث شد این دراویش 
زندانی از او به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنند و در دو نوبت یعنی ۲۷ 
دی ماه و ۷ بهمن ماه از حضور در دادگاه امتناع کنند. اما پیش از آن یعنی 
۲۶ دی ماه سراغ حمید مرادی رفته و گفته بودند او را یمخاوهیم به دادگاه 
منتقل کنیم با توجه به اینکه قبال این مساله منتقل نشده بود و اعالم نشده 
بود و از سویی نوع برخورد ها طوری بود که به درگیری کوچکی در بند ۳۵۰ 
منجر شد و ماموران گفتند حمید مرادی را به ۲۴۰ منتقل می کنند که بقیه 
دراویش هم اعتراض کرده و گفتند ما همه با هم هستیم همه ما را ببرید. 
حمید مرادی و مصطفی دانشجو را   همان زمان به بند ۲۴۰ و بقیه ۵ نفر را به 
بند ۲۰۹ منتقل کردند. سر و سبیل هایشان را تراشیدند و اینقدر آقای مرادی 
را در مقابل آقای دانشجو ضرب و شتم کرده بودند که خون استفراغ کرده بود 
و در   همان وضعیت او را لخت کرده و داخل هواخوری ۲۴۰   رها کرده بودند. 
این اخبار و وضعیت که بیرون آمد به هر حال به گوش دو درویش زندانی در 
زندان عادل آباد شیراز هم رسید و ان ها هم در اعتراض به این مسائل دست 

به اعتصاب غذا زده اند.
به گفته اقای نوری »اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، حضور در فتنه 
۸۸ و راه اندازی و مدیریت سایت مجذوبان نور« اتهاماتی است که به این 
دراویش نسبت داده اند و پرونده آن ها در تهران به پرونده مجذوبان شهرت 

دارد.
 ۳۵۰ بند  در  که  دیگر هستند  درویش  دو  عبدی  و مصطفی  روشن  علیرضا 
زندان اوین به سر می برند. آن ها هم از اول فروردین ماه دست به اعصتاب 
غذا زده بودند و آقای نوری می گوید: این دو نفر به صورت موقتی اعتصابشان 
را شکسته اند اما روزه سیاسی می گیرند. به ان ها وعده داده شده که وکالی 
دراویش را از ۲۰۹ به بند ۳۵۰ برمی گردانند. آن ها هم از این جهت اعتصاب 

را تبدیل به روزه سیاسی کرده اند.
پیش از این مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی به »روز« گفته بود 
که این ها که در زندان اوین هستند به دو دلیل بازداشت هستند یک دلیل 
اعتقادی است یعنی چون مکتب درویشی دارند. دلیل دیگر هم این است که 
وکیل هستند یعنی شغلشان دفاع از حقوق موکالنشان است و موکالن آن ها 
از کسانی که به منازل یا اماکن آن ها حمله کرده و مورد ضرب و شتمشان 
قرار داده بودند شاکی بودند اما متاسفانه به جای رسیدگی به شکایت برای 
اتهاماتی  به  را  آن ها  و  کردند  درست  امنیتی  پرونده های  وکالیشان  و  آن ها 
امنیتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن امنیت جامعه متهم کردند.
به گفته دکتر آزمایش، در گام اول، پروانه وکالت وکالی دراویش گنابادی لغو 
شده و سپس آن ها با اتهاماتی چون سیاه نمایی علیه نظام و اقدام علیه امنیت 

ملی مواجه شده اند.
گنابادی  الهی  نعمت  دراویش  سلسله  پیروان  با  اخیر  سال های  برخوردهای 
که به تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان انجامید، 
براسا س گزارش وب سایت بی بی سی، از بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و با تخریب 

حسینیه دراویش در قم آغاز شد.
شماری از روحانیان سنتی شیعه در ایران در سال های اخیر از گرایش روزافزون 
جوانان به بعضی اعتقادات عرفانی و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کرده و این 

اعتقادات را گمراه کننده دانسته اند.

ذوالریاستینی  شاخه  سه  به  اخیر  سده های  در  ولی  اهلل  نعمت  شاه  پیروان 
علیشاهی(  )صفی  صفایی  و  شاهی(  )سلطانعلی  گنابادی  )منورعلیشاهی(، 

تقسیم شده اند.

اعتقادات طریقت گنابادی نسبت به شاخه های دیگر به اهل شریعت نزدیک تر 
است و پیروان این شاخه مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، »حسینیه« 

می نامند.
رهبر یا »قطب« فعلی دراویش گنابادی نورعلی تابنده است که از مهر ماه 
با  گنابادی  سلسله  پیشین  قطب  علیشاه،  محبوب  درگذشت  از  پس   ۱۳۷۱
فرمان وصیتی او، با لقب طریقتی »مجذوب علیشاه« جانشین وی شده است.
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