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«  گل اهی خانوادگی  »



امروز یک سال  از  واقعه تلخ کوار می گذرد و در طول مدت این یک سال همچنان 
بازداشت ها ادامه داشته و قریب  به ۱۰۰ تن از دراویش توسط نیروهای امنیتی 
و لباس شخصی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. فشارها و بی قانونی 
غیر  بندهای  و  انفرادی  سلول های  در  حبس  و  بازجویی  حین  در  بسیاری  های 
استاندارد زندان ها به دراویش اعمال شد تا به آنها اتهاماتی را تفهیم کنند که 
بی شک متوجه عاملین این حادثه است، آری همین جاست آنجا که سنگ را می 
بندند و سگ را رها می کنند، چرا که عده ایی دیگر در خیابان ها صف می کشند و بر 
علیه ات شعار می دهند، می گویند تو اتهامت اخالل در نظم است، تهدید می کنند و 
به توهین جاسوس آمریکا  خطابت می کنند و می گویند تو تشویش اذهان می کنی 
و اتهامت نشر اکاذیب است، خانه ات را آتش می کشند و حریمت را می شکنند، 
خونت را می ریزند می گویند اتهامت فساد فی االرض است و محاربی، فریاد تظلم 

بلند می کنی و از قانون حرف می زنی می گویند تبلیغ علیه نظام می کنی...!!!
به همین منظور این ویژه نامة خبرنامة مجذوبان نور را به این حادثه و شهادت 
وکالی  و  سایت  مدیران  دستگیری های  و  بنایی  وحید  درویش  جوان  درویش 
مورد  که  امید  آوردیم،  گرد  ارتباط  در همین  را  مطالبی  داده،  اختصاص  دراویش 

توجه مخاطبان حقیقت جو واقع شود.

مجذوبان نور

چه
دیبا

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور
در زمینه حقوق بشر،علوم انسانی و علوم اجتماعی
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اخبار دراویش

مقاله

فرمایشات

نامه ارسالی مخاطبین

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه
ان الحیاه عقیده و الجهاد- مقام و ارزش شهید- 

شهادت وحید بنانی

سالگرد  مناسبت  به  نور  مجذوبان  سایت  بیانیه 
واقعه کوار و دستگیری وکال، دراویش و مدیران 

پایگاه خبری دراویش
واکاوی یک واقعه )به مناسبت یکمین سال حمله 

به دراویش کوار( 
مصاحبه با خانواده  شهید درویش وحید بنانی

مالقات خانواده دراویش زندانی با مدیر کل زندان 
این  به وضیعت وخیم  اعتراض  در  مرکزی شیراز 

زندانیان
درویش  شمشیرزن”  “محمدعلی  حال  وخامت 

زندانی و عدم رسیدگی به وضع وی
انتقال صالح مرادی و کسری نوری

دراویش  بر  فشار  ادامه  و  دستگیری  به  اقدام 
شهرستان کوار با نزدیکی به سالگرد حمله خونین 

به دراویش این شهر
اطلسی  شعبه  در  نوری  کسری  دادگاه  برگزاری 

شیراز
دکتر آزمایش: گروه عماریون با خردگرایی و وحی 

دشمنی دارد
دراویش گنابادی عید سعید فطر را جشن گرفتند

روز شمار فاجعه خونین کوار

عرفان، تصوف:  عشق و شهادت - آقای حاج علی 
تابنده )محبوب علیشاه(

بستان  کتاب  از   - حکـومت ها  انحطاط  علل 
السیاحه - تألیف حضرت آقای حاج زین العابدین 

شیروانی »مستعلیشاه«

به یاد درویش بنانی؛برادری که عاشقانه پر کشید 
مه فشاند نور و سگ عوعو کند
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اللهی گنابادی، شهروندان ایران هستند و جمعیت آنها جمعیتی جدا از ملت ایران نیست،  دراویش نعمت 
بنابراین هم هر درویش به عنوان ایرانی و هم جمعیت دراویش به عنوان یک تشکل اجتماعی دارای حقوقی 
هستند. بایکوت خبری مصداق بارز برنتابیدن این حقوق حقه است، محروم کردن جمعیت دراویش و سایر 
مردم ایران از شنیدن اخبارمرتبط با آنها و تضیع سایر حقوق آنها مقتضی ظهور سایت مجذوبان نور گردید. 
پایگاه خبری ای که با بی نیاز کردن دراویش از رسانه های بیگانه، رسالت رساندن اخبار حقیقی را بر عهده 
گرفت. این سایت متعلق به تمامی دراویش سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی بوده و همه درهرچه بهتر 
انجام شدن این رسالت سهیم هستند. گذشت یک سال از واقعه تلخ کوار و دستگیری گسترده مدیران سایت 
مجذوبان نور و وکالی دراویش به منظور تنگ تر شدن حلقه بایکوت خبری مقتضی انتشار بیانیه زیر است، 

امید است که سبب آگاهی بیشتر ملت ایران و همبستگی بیش از بیش دراویش گردد :

هو
۱۲۱

ملت شریف ایران
هم وطنان آزادی خواه

پیروان تصوف و عرفان ایران که قرن ها سابقه و تاریخ دارد، در دوران سیطره تحجر و ارعاب آفرینی حکام به ظاهر دین مدار، همواره خاطر مردم 
ایران را در سیاه ترین روزهای تاریخ خود در آرامش نگه داشتند و مفاخری را به جامعه ایرانی تقدیم کردند که نام آنان اینک در آسمان هنر و ادبیات 
و علم ایران زمین می درخشد، اما همین بزرگان عرفان و پیروان ایشان هیچگاه از گزند خشونت و بدسگالی های متحجرین که همواره لباس دین به 
تن کرده اند در امان نبوده و به دلخراش ترین وضع جان خود را از دست داده اند، به یاد آورید  بر دار شدن حسین بن منصور حالج را و سنگ سار 
مشتاق علیشاه کرمانی را و یا عاقبت عین القضات همدانی را، حبس کردن خیام نیشابوری و زندانی شدن ابن سینا را. بد اندیشان حتی از انتشار آثار 

اینان نیز ابا داشتند و هرچه از اندیشه ایشان و پیروان ایشان می تراوید به دژخیمانه ترین شکل از بین می بردند.
اما...

تصوف زنده ماند زیرا، انسان را شاید بتوان از بین برد، اما انسانیت امحا شدنی نیست و از بین نمی رود، در بیابان تاریکی که صدای گرگان و درندگان 
سکوت شب را پاره پاره می کند، همواره باید گوشی باشد که آن صدا را بشنود و آن گوش انسانیت است که صدای دوست را از صدای گرگان درنده 

تشخیص می دهد.
امروز نیز رهبران و پیروان تصوف از گزند متحجران که دین را به بهای بر آوردن مطامع سیاسی و اقتصادی خویش کرده اند مصون نیستند، نشان 
آن آزار بزرگان و مشایخ سلسله متصوفه نعمت اللهی گنابادی است، نشان آن حبس یک ساله شماری از وکال و خبرنگاران پیروان این طریقت است 

که بدون هیچ محاکمه ایی در بند های امنیتی زندان های این کشور محبوسند.
مردم شریف و گوش های شنوده صدای انسانیت؛ دراویش در هیچ مقطعی از تاریخ به تبلیغ کیش و مسلک خود نپرداخته اند زیرا با تقلید و تبلیغ هیچ 

دلی میل به عشق و محبوب نمی کند، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را...
اما واپس گرایان با حجم گسترده ای از دستگیری ها، بازداشت ها و اعمال فشارهای اجتماعی و سیاسی راه سکوت را بسته اند.

سوال ما این است که اگر زندانیان عقیده در کشور بنا بر مصادیق قانونی متهم شناخته می شوند، چرا در هیچ رسانه رسمی کشور به عنوان مجرم 
و متهم معرفی نمی شوند و چرا عامالن سیستم قضایی ایران دادگاهی علنی برای آنان برگذار نمی کنند تا مردم هوشیار با دیدن آنها از راه خدا به 

بیراهه  ی دنیا کشیده نشوند؟!!
مردم ایران؛ ما دراویش دفاع از مال و جان و عقیده را وظیفه خود می دانیم و در این راه ذره ای مقابل متحجران پس نخواهیم نشست.

تا یار که را خواهد و میلش به چه افتد...
سایت مجذوبان نور
سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۱

بیانیه سایت مجذوبـان نـور به مناسبت سالگرد واقعه کوار 
و دستگیری وکال، دراویش  و مدیران پایگاه خبری دراویش 
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شیروانی  العابدین  زین  حاج  آقای  )حضرت  فقیر  روزی 
»مستعلیشاه«( از آن حکمت مصیر )شیخ ابوالفتوح ( سؤال نمود که در 
خصوص ملوک و سالطین  چه می فرمایی؟ و در باب حکومت و سلطنت 

چه بیان می نمایی؟
واسطه ی  که  بود  نخواهد  ارباب هوش مخفی  بر  که  فرمود  در جواب 
نظام عالم و انتظار امور بنی آدم به مقتضای مشّیت الهی و ارادت غیر 
به وساطت  تا  اند  اقتدار شده  نامدار و سالطین صاحب  متناهی، ملوک 
ریاست و سیاست ایشان آتش ظلم و جور اهل بغی و طغیان منتفی گردد 
و ظلم ظالمان و جور متبلّغان از سر کاّفه ی ناس مندفع شود. بناء علی 
هذا حکومت و سلطنت وسیله ی اصالح امور عالم و انتظام مهام طوایف 
الُْملَْک َمن تََشاء )آل  امم است. به فحوای آیه ی کریمه ی ُتْؤتِي 
امم  طوایف  مابین  دم  این  تا  آدم  هبوط حضرت  ابتدای  از  عمران/۲6( 
عادت خداوند جان آفرین مقتضی چنین بوده که نوع بشر در حین تمّدن 
و اجتماع محتاج باشند و سایسی و مدبّری. و در اکثر اوقات مراتب اعمار 
و اطوار سایس و مّدبر هر دولت مناسب اطوار ایشان بوده؛ و در نشو و نما 
و مّدت عمر و غیره. و آیه ی شریفه ی َوَقْد َخلََقُکْم أَْطَواًرا )نوح/۱4( 

بر این معنی ایمایی دارد.
چون افراد انسان در اغلب اوقات اّل ماقّل از عمر طبیعی که صد و بیست 
باشد تجاوز نکند. و هم چنین اجتماعات در دَول از این مقدار نگذرد و 
بعضی که از آن تجاوز نکند. و هم چنین اجتماعات در دَول از این مقدار 
نگذرد و بعضی که از آن تجاوز کند، مانند بعضی معّمرین که بوده اند و 
هستند؛ این شاذ و نادر است. و این سبب قّوت و ضعف در تألیف و ترکیب 
بود. اعتباری در آن چندان نیست. چون انسان را سه حالت از بدایت عمر 
تا نهایت است: اّول، نمّو و ترّقی. دوم، حالت وقوف بی زیاده و نقصان 
در بدن. سوم، حالت انحطاط و تنّزل. و کذلک در دولت و سلطنت این 
سه حالت موجود است و مغایرت هر یک از این حالت به اعتبار تغایر  

اوقات با حالت دیگر ظاهر است و بر اهل خرد معلوم است که هر فرد 
انسان را از هنگام ولدت تا حّد تمیز مربّی و سایسی مانند والدین »اَْو 
َمْن یَُقوَم َمقاَمُهما« واجب و لزم است. هم چنین ابتدای ظهور هر 
دولت محتاج است به مربّی از رئیس دانا و صاحب عزم و توانا و تعّصب 
مردان کاردان و قبایل و معاونت ایشان. چون هر فردی از افراد انسان 
به قدر عقل و رای که دارد تدبیر اساس معاش خود می نماید. کذلک 
هر پادشاهی و صاحب دولتی ناچار است که او را قانون عدل و حسن 
سلوک با رعایا و جلب قلوب برابا و اعوان و انصار بوده باشد تا به سبب 
ایشان تعمیر بالد و تکثیر  عباد و تحصیل اموال و تکمیل خزاین شود 
و امور مملکت و عرصه ی ولیت منتظم گردد. و چون انسان در حالت 
نمّو روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه در ترّقی و ترّفع و نشو و 
نماست؛ هم چنین هر دولتی و سلطنتی در بدو ظهور از کوشش پادشاه 
و مدبّران ذی جاه و سپه داران شجاعت پناه در تزاید و تضاعف و ترّقی 
می باشد تا حّد وقوف و انسان هرگاه به مرتبه ی کمال رسد، چندگاه بر 
یک منوال توقف می کند و در جسم و بدن او ترّقی نمی باشد. کذلک 
اواسط هر دولت مّدتی بر یک حال و قرار می گذرد. و از تدبیر زیادتی 
از قهر  ولیت و وسعت مملکت و حسن سلوک و جلب قلوب غافل و 
اعدا و تربیت احّبا و رعایت رعایا و احوال برایا یک باره ذاهل می شوند. 
اّما به موجب »َخیْر االُموِر اَوَسُطها« هر پادشاهی که عدل و داد و 
اجرای حقوق عّباد نماید و ابواب رأفت و شفّقت بر روی عموم بندگان 
باری تعالی آن پادشاه را توفیق و طول عمر کرامت کند و مملکت او را 
معمور و دشمنان وی را مقهور گرداند و هر مملکتی و رعّیتی که ماّده ی 
ایشان قابل چنین پادشاهی باشد، عنایت الهی شامل حال ایشان گشته، 

توفیق چنین شهریاری می یابند.
و چون فرد انسانی از حالت سن وقوف گذشته، به سر حّد انحطاط برسد، 
عمل قوای و احساس حواس او ناقص می گردد و حالت ضعف و پیری 
بر او غالب می گردد. هم چنین هر دولتی که انصار و اعوان و اجتماعات 
او رو به تنّزل نهد، از حالت وقوف و توّسط به حالت انحطاط تنّزل نماید و 
ابواب ضعف و فتور موفور بر روی شوکت آن دولت بگشاید؛ مانند انسان 
که منشاء قّوت ظاهری و باطنی او از حرارت غریزی است. چون شیخی و 
پیری بر او ظاهر گردد. البته آن حرارت نقصان می پذیرد و قوای از جذب 
غذا به جهت تربیت بدن ناقص می شود و در آن قوای فتور و اختالل 
کلّی به هم می رسد. هم چنین انحطاط دولت و تنّزل سلطنت به علّت 
نقص کیفیت احوال وزرا و امرا و امنا و قصور رای و سوء تدبیر و کثرت 
طمع ایشان باعث اختالل حال انصار و اعوان است. مانند حواس انسانی 
که حرارت غریزی او کم شده، فتور موفور و علل نامحصور در آن دولت 
انسان سفیدی در موی و چین در روی عالمت  به ظهور می رسد. در 
انحطاط است. و عالمت انحطاط دولت و تنّزل سلطنت مایل بودن ایشان 
است به زیب و زینت در مالبس و مساکن و مناکح و غیرهم. و اموالی که 
جهت نظام لشکر و انتظام کشور و تدبیر دولت و تنظیم مملکت واجب و 
لرم است، بر تقطیع لباس و ترفیع اساس به ظّن و قیاس صرف نمایند و 
به لهو و لعب و عیش و طرب و فسق و فجور خرج کنند. و این از اقوای 

عالمت ضعف دولت و تنّزل سلطنت است.
در کتب تواریخ مسطور است که اکثر اوقات که دولت و سلطنت از حد 
وقوف تجاوز می کند، اصحاب آن دولت در زینت تن و رفاهّیت بدن و 
کامرانی و خوش گذرانی کوشند و از رعّیت پروری و عدالت گستری و از 
مهام مملکت و نظام رعّیت چشم پوشند و قانون دولت و وضع سلطنت را 

علل انحطاط 
حکـومت ها
از کتاب بستان السیاحه 

تألیف حضرت آقای
 حاج زین العابدین شیروانی 

»مستعلیشاه«
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مهجور نمایند. وزاری و امنای حضرت در توسیع دایره ی اعتبار و رفعت 
مقدار پردازند و صالح صاحب دولت و خداوند سلطنت را بالکلّیه از خاطر 
محو سازند. و احوال اوسط الّناس ایشان بل دونان مالزمان در ملبس و 
مسکن مانند لباس و مسکن ملوک شود و راحت و تن پروری را شعار 
ابواب غفلت و عیش و عشرت بر روی خویش و بیگانه  خود نمایند. و 
گشایند. در این حال از احوال رعایا غافل و از دفع اعدا ذاهل گردند. زیرا 
هر شخصی که عادت به راحت و کامرانی کند و بر تن آسایی و سایه 
پروری میل نماید، هر آینه آن کس حضر را بر سفر و اقامت را بر حرکت 
ترجیح دهد. چه که در سفر، زحمت و مشّقت موجود و عیش و راحت 
مفقود است. از این جهت از حفظ و حراست مملکت و رعایت رعّیت باز 
از جایی و سرحّدی خبری برسانند  مانند. و هرگاه منهیان و خبرگیران 
حمل بر کذب و بهتان و یا تأویالت پریشان کنند و یا کلمات بی اصل و 
غرض آمیر به خدمت صاحب دولت گفتن گیرند. این غفلت و راحت باعث 
زوال دولت و انقراض سلطنت گردد. اگر چه فحوای آیه ی شریفه ی لُِکلِّ 
أََجٍل ِکتَاٌب )رعد/۳8( دللت بر آن دارد که هر بدایت را نهایتی مقّدر 
و هر آغازی را انجامی مقّرر است. لیکن به مفاد آیه ی کریمه ی یَْمُحو 

الّل َما یََشاُء َوُیثْبُِت )رعد/۳۹( قضای معلّق نیز هست.
شعر

گـر کسـی بـی اجـل نـخـواهـد مـرد
 تـــو مـــرو در دهــــان اژدرهـــا

بلکه لزم نیست که در حین انحطاط دولت البّته باید زایل گردد. به جهت 
آن که انسان در حالت ثالثه در ابتدای انحطاط بلکه قبل از آن، هرگاه 
شخصی تربیت بدن ننماید و تا حّد سن طبیعی تدبیر آن نکند بلکه تناول 
سّم قاتل نماید؛ هر چند هنگام نمّو بوده باشد، قبل از حلول احل البّته 
نپذیرد و کذلک بعضی دَول ماضیه که چون  بمیرد و هیچ گونه عالج 
اصحاب آن بر وفق عدل و قانون داد معمول نداشتند و سیاست ملکی را 
مهمل و معّطل گذاشتند و طریق جور و عدوان شعار خود ساختند و بر 
سمند هوا و هوس سوار گشته، در میدان ظلم و سلطنت ایشان قبل از 

غروب زوال کسوف گرفت.
او  تدبیر  نماید و حسن  نزد طبیب حاذق  تربیت بدن  انسانی که  اّما هر 
موافق آید، البّته آن کس به عمر طبیعی می رسد. هم چنین اصحاب هر 
دولتی حین شروع در انحطاط یا قبل از آن بر وفق تقدیر اگر به حسن 
دوام  و  دولت  بقای  باعث  کنند  عمل  امرا  و  وزرا  صایب  رأی  و  تدبیر 

سلطنت می گردد.
حاصل آن که شرط بقای دولت سیاست است و سیاست یا عقلی است 
علم  آن  اقسام  اََحد  که  آن  به جهت  گویند،  عملّیه  را حکمت  او  که   –
سیاست است – یا شرعی. هرگاه سیاست شرعی باشد و به شروط آن 
عمل نمایند، از سیاست عملی مستغنی گردند. لهذا اکثر ملوک نامدار که 
مسلمان بودند سیاست شرعی را دستورالعمل خود نموده اند. هر پادشاهی 
که از سیاست شرعی عدول نفرموده، اکثر اوقات مؤید و مظّفر بوده، و هر 
پادشاهی که سّفاک و بی باک و غیور بوده و سیاست شرعی را معیار خود 
ننموده و در عقب هوا هوس و نفس اّماره شتافته، البته غیرت الهی بر 
وی استیال یافته َخِسَر الّدنْیَا َواْلِخَرَة )حج/۱۱( گردیده، و عن قریب 
به دارالجزا خرامیده. و بقای دولت کّفار از سیاست عقلی است و اعتنای 
ایشان به امر سیاست به غایت است. در اخبار آمده که »اَلُملُک یَُدوُم 
َمَع الُْکْفِر َو ال یَبْقی َمَع الّظلِم«. پس بنیاد هر عملی که منافی شرع 

و عقل است، موجب زوال دولت و انقراض مملکت است.

دیگر آن که هر طایفه ای که زمام دولت و مهام رعّیت را دست نسوان 
دادند و گردن اطاعت به فرمان زنان نهادند به موجب حدیث »ال ُیْفلَُح 
و  افتادند  بالی محن  و  فتن  دریای  به  عاقب  اِْمَراَُه«  اِمُرُهْم  َو  َقْوُم 
هرج و مرج کلّی به امور ایشان رسید و آخر المر دولت آن فرقه منقرض 
پرویز  خسرو  دختران  چندگاه  اواخر  در  که  عجم  دولت  مانند  گردید. 
حکومت کردند. لجرم اختالل فراوان به دولت ایشان راه یافت. به مرتبه 

ای که عالج پذیر نگشت بالخره دولت ایشان درگذشت.
و هم چنین هر پادشاهی که سّفاک و خونریز و با سپاه و رعّیت در ستیز 
بوده معّمر نگشته، و به زودی از جهان درگذشته، زیرا که عدل خداوندی 
اقتضای انعدام وجود چنین ظالمی می کند و به تجربه این معنی رسیده 
و مشاهده نیز گردیده. و کذلک هر پادشاه خسیس و بخیل و قاطع ارزاق 

و معّینات معموٌل به، قصیر العمر گردد.
و کذلک هر پادشاه زاده ای که جرأت بر قتل پدر نموده از عمر خویش 
برخوردار نبوده، بلکه اّیام زندگانی او بعد از پدر از شش ماه تجاوز نکرده.

نظم
پدر ُکش پادشاهی را نشاید/ اگر شاید به جز شش مه نپاید

مانند شیرویه که پدر خود خسروپرویز را به قتل آورد و منتصر باهلل که 
پدر او التموّکل باهلل بود قتل کرد و میرزا عبداللّطیف که پدر او الغ بیک 
ابن امیر تیمور گورکان بوده بشکست و هر یک از ایشان زیاده بر شش 

ماه حکومت نکردند.
و هم چنین هر کس که باعث ظهور دولت گردیده عاقبت به دست ارباب 
ابومسلم مروزی بر مّدعا گواه است. و  آن دولت به قتل رسیده. احوال 
کذلک هر وزیری یا وکیلی که سبب جلوس پادشاهی گشته بالخره آن 
پادشاه وی را کشته. در این زمان حال حاجی ابراهیم خان شیرازی مقّوی 
و  سبحانه  حق  جناب  است.  مسطور  نیز  موّرخان  کتب  در  و  مدعاست. 
تعالی پادشاهان را توفیق دهاد و سعادت ابدی قرین ایشان گرداناد که تا 
به سیاست عدل، ظالمان را مقهور گردانند و داد مظلومان را از ستمگران 

بستانند.
شعر

دولـــــت فـــقر خــدایـــا بــه مـــن ارزانی دار
کیــن کــرامت سبب حشمـت و تمکیـن مـن اسـت

و َصلََّی اهلُل َعلی ُمَحّمٍد َو الِه اَْجَمعیَن.
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بسم الل الّرحمن الّرحیم

برادران و خواهران ما در کوار فارس نزدیک شیراز، این روز ها، خوب پس از گرفتاری ها  امروز هم عزادار هم هستند برای اینکه دیشب یا دیروز 
آقای وحید  بنائی که زخمی شده بود و بیمارستان بود، مرحوم شد خدا انشاء اهلل که رحمتش کند و اجر خودش را هم بدهد و اما اجر خودش هم دو 
چیزست: یکی  اینکه  در آن بال که هست اآلن، بهترین موقعیت را خدا به او بدهد چون خدا وعده داده برای شهدا )شهدا یعنی  کسانی  که در راه 
عقیده کشته می شوند ( همان فرمایشی که منصوب به حضرت  امام حسین )ع( و گویی اینکه بعضی  می گویند مال آن حضرت نیست ،خوب مال 
یکی  از شاگردان و پیروان حضرت باشد، بوی آن حضرت را  می دهد که می فرماید »اّن الحیاۀ عقیدٌۀ و جهاد«، زندگی  داستان عقیدۀ محکمیست 
و کوشش در راه آن عقیده و در واقع  سرنوشتی که خداوند برایشان مقرر کرده بود را خواستند و به دست دشمنان دین محقق شد. سرنوشت را خدا 
مقرر کرده بود، خداوند سر نوشتشان را به دست یزید داد گفت تو اجرا کن. چرا؟ چون دوستان حضرت پاک و صاف بمانند، ِوزر و وبال و هر چه 

هست به گردن دشمنان بیفتد.
 حال بهترین موقعیت هست که دو سه تا از داستانها و موقعیت های صدر اسالم را به یاد بیاوریم. جریان واقعۀ عاشورا را آنقدر آلوده کردند که تا 
کسی  حرف می زند می گویند روضه می خوانی ، روضه نخوان! و ِال  از هر چه بخواهید، نمونۀ فضل ، تقوا و َکَرمند در یک طرف و نمونۀ حّد اعالی 
شرارت و شقاوت در طرف دیگر که بنی  امّیه باشند و ... حال هم  بعضی ها بهانه شان این بود که ما مأموریم. خوب مأمور غلط می کند کار خطا 

بکند، مأمور و آمر هر دو با هم می سوزند.
 از آن گذشته یکی  واقعۀ حنظلۀ غسیل المالئکه هست.حنظله زن گرفت: شب عروسی  و زفافش بود صبح که پاشد هنوز می خواست غسلی کند، 
آماده برای نماز شودکه فریاِد  » بشتابید به خدمت پیغمبر، دارند حرکت می کنند برای جهاد« را شنید. حنظله فرمان پیغمبر را که مستقیم به گوش او 
رسید و برای او بود ، این فرمان را مقدم دانست و در حالت غسل نکرده بود که در جنگ شهید شد . صحابه  از حضرت سوال کردند پیغمبر فرمودند 
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که دیدم که فرشتگان آمدند او را غسل دادند ولی  خوب در واقع فرشته ها از جانب خدا، از جانب پیغمبر بودند، صحابه گفتند به فرمان پیغمبر غسلش 
نداده بودیم، هیچ دعایی هم نخواندیم: مجالی نبود، نمازی بر او نخواندیم. فرزندی هم که از این عروسی  بود، سعد  اسم داشت، او هم به این صورت 

ولی  جزِء شهدای کربال شهید شد. 
 من چند داستان صدر اسالم رو می گویم، خودتان عبرت بگیرید و اما حضرت زینب )علیها سالم(. وقتی  بعد از واقعۀ کربال آنها را به صورت مثل 
اُسرا آوردند به نظرم پیش عبیداله زیاد، بچه ها هم خب البته بودند، اهالی هم مقداری به اندازۀ آبنبات به عنوانی می آوردند خدمتشان. یکی  غذایی  
آورد، داد خدمت حضرت زینب. حضرت زینب قبل از اینکه بخورند فرمودند: » این غذا چیست؟« گفت: »صدقه« فرمودند: »بردار و ببر. صدقه بر ما 
حرام است.« آن شخص گفت: »چرا مگر شما چه کسی  هستید که صدقه بر شما حرام است؟« فرمودند: »ما خاندان پیامبریم.« آن شخص ناراحت 
شد، بر سر خودش زد و گفت: »بر آنها  لعنت که به ما گفتند شما از دین خارج شده اید.« حضرت فرمودند: »خودشان از دین خارج شدند، از دین که 

جدا، از انسانیت خارج شدند.«  
داستانهای دیگر، داستانهای شهدا را همیشه با دّقت بخوانید به حرف روضه خوانی اکتفا نکنید خودتان هم بخوانید ، خودتان بخوانید و مجّسم کنید.

خوب او هم که غذایی  تقدیم کرده بود مسلمان بود، اعتقاد به پیغمبر داشت، به خاندان پیغمبر داشت بعد می گویند که این خاندان – این ها - از 
دین خارج شدند بر خلیفۀ مؤمنین –که؟  یزید بن معاویه - خروج کردند. به هر جهت انشاءهلل ، همان طور که گفتم برای شهدا اولین اجر این است 
که خدا، مقامات خودشان اعال بفرماید و  بالتر ببرد و دوم این است که دشمنانشان را، آنهایی که قابل اصالحند، اصالح کند تا پشیمان شوند و با 
همان پشیمانی از بین بروند    نه اینکه شقی بشوند و شقاوتشان از این حرفها بیشتر بشود. این شقاوت چیست؟ ماه محرم ماهیست که در شرع نباید 
جنگ کرد. منظورم دفاع نیست. دفاع باید کرد. اگر کسی  حمله کرد به مسلمان ها، باید دفاع کنند ولی  خودشان نباید حمله کنند. اینکه حضرت امام 
حسین )ع( هم فرمودند. نشستند دیدند این همه قشون مسلح بودند)البته اسلحه آنها شمشیر بوده و    نمی دانم تفنگ نداشتند، زره پوش و هیچ چیز 
نداشتند( ولی  خوب آن ها هم که مسلح آمدند، معلوم شد خیال جنگ دارند. حضرت فرمودند: »شما جنگ نکنید« اینکه به اصطالح قشون حضرت 
جنگ نکردند تا وقتی  که تیر از جانب آنها آمد. آنها تیر زدند حضرت گفتند دفاع بکنید، بعد هم وضعیتی پیش آمد که می دانید، آن وقت فرمانده لشکر 
که عمر سعد بود، می دانست خوب، قشون سمت مقابل شروع نخواهد کرد: اوًل باید فرمانده جنگ کند به عالوه آنها شنیده بودند، می دانستند که در 
ماه محرم نباید جنگ کنند. این بود که خودش شروع به جنگ کرد بعد شقاوت اینجاست: که گفت: » ای لشکریان! شاهد باشید و پیش امیر )یعنی  
عبیداله زیاد( شهادت بدهید که اّول تیر را من زدم«. تیر زد! این را افتخار می دانست، بعد هم دیگران هر کدام داستان جعلی گفتند، یکی  گفت من 
ده نفر را کشتم، بستم، چنین کردم و  چنان کردم. »شاهد باشید«  برای اینکه پیش امیر جایزه بگیرند. آخر به اینها باید گفت چه  می خواهید؟ جایزه 
بگیرید؟ آتش جّهنم، بدنامی در دنیا و بین دوستان و اقوامتان ؟رحم اهلل معاشر الماضین ،که به مردی قدم سپردندی ، تکرار میشود نمی توانم برای 

هر نفر خصوصی بگویم، ازطرفی در جلسه نمی شود دقیقًا گفت. ولی  خوب همین قدر که راجع به گفتۀ من تفّکر کنید کافیست.

***

در اسالم از همان اول مقام و مرتبه شهید خیلي بال بوده شهید، شهید یعني میبیند شهادت میدهد و حتي کسي که یک قدم در راه شهادت بردارد 
همون رو خداوند حساب میکند .حال ببخشید به مناسبت پدر مرحوم بناني که در قضیه کوار شهید شد خانواده اش در مجالس تهران هم آمدن ،به 

این مناسبت بگویم
یکي از صحابه بزرگوار حضرت رسول که اسمش یادم نیست در مکه بود فرمان حضرت رسول را شنید که فرمودند که همه باید مهاجرت کنن یک 

پیرمردي بود که در حال بیماري نزع بود نمیتوانست حرکت کند این را شنید گفت منم باید بروم
فرزندانش را صدازد گفت یک تخت روان بیارید خودش همانجور مثل برانکارد خوابید و اینها تخت رو گرفتند و پیاده  رو به مدینه هجرت کردند چند 
قدمي شاید از مکه دور شدند که این بزرگوار مرحوم شد فرزندانش نگران بودند که این میخواست مهاجرت کند و نتوانست. پیغمبر او را در همان راه 
شهید تلقین فرمود. شهادت آن مرحله آخرش هست یعني به اعلي درجه میرسد. حال ان شااهلل خداوند به همه ما فقرا این محبت رو بکند و به ما 
این اجر رو بدهد. یک راهش هم  اینست که از کساني که به این اجر رسیده اند تقدیر کنیم و یادشان میکنیم ، اینست که به یاد این مرحوم که در 

ضمن مبارزه با ظلم و ستم شهید شد یک فاتحه اي بخوانیم.

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور - ویژه نامه مردان خدا / شهریورماه ۱39۱



8

 ابتدا ناچارم برای بررسی دقیق تر این واقعه، به ارتباط زمان و تهاجم به دراویش گذری داشته باشم ،چرا که در برخی ایام سال فشار به دراویش 
از: محرم وصفر ، رمضان ، دهه های  ایام عبارتند  ایام خاص مذهبی ، زمانی است که ظهور احساسات بیشتر است. این  . این  افزایش می یابد 
فاطمیه،....که در ین زمان ها احساسات مذهبی بیش از گذشته قلیان پیدا می کند. این احساسات صادقانه گاه ، مورد سوء استفاده نیز قرار میگیرد، 
عده ای در سایه ی این  احساسات و شور جمعی مذهبی ،فقط به اهداف شومشان می اندیشند.  بهره گیری از این احساسات را شاید به قدمت مذهب 
و به موازات آن دانست . کشته شدن امام سوم شیعیان بارز ترین نوع سوء استفاده احساسات مذهبی است. حسین ) ع( هنگامیکه از سؤقصد به خود 
آگاه میشود، به حرمت خانه ،و جهت جلوگیری از خون ریزی در آن مکان مقدس ، حج را نیمه رها میکند.  عده ای سعی کردند تا با بوق و کرنا 

کردن ماجرا در ایام حج به موج سواری بر احساسات مردم ، حکم )شرعی( به کشتن حسین بگیرند!!!
             

اکنون با این سوال مطلبم را دنبال میکنم، که چرا در شهر کوار ، شاهد حوادثی بودیم که حاصل آن منجر به کشته شدن یکی از شهروندان مسلمان 
شیعه ۱۲ امامی درویش شد؟ و بیش از صدها نفر زخمی و همچنین حدود یکصد نفر بازداشت شوند ، که هم اکنون نیز با گذشت یکسال ، هنوز 

همچنان تعدادی از آنان در زندان اوین و عادل آباد شیراز همچنان محبوس بمانند.
 

پاسخ به سوالت مطروحه ی فوق ، نیاز به کنکاش در رسانه ها یی است که به این واقعه پرداختند، که با توجه به بایکوت شدید خبری دراویش و 
فیلترینگ تنها سایت نزدیک به آنها  طبق دستور شورای امنیت ملی ، درج اخبار دراویش را در رسانه ها را ممنوع کرده و تنها سایتها و خبر گذاری 
های حکومتی اند که هم صدا با مهاجمین به جان و مال شهروندان درویش مسلک به انعکاس وارونه ، وقایع می پرداختند بنابراین نوشته زیر از 

گفته های دو شاهد واقعه برگرفته شده است.
 

آغاز این اتفاق به یکسال قبل از این حادثه ، سال ۱۳8۹ باز میگردد ، سالی که در آن، عده ای با فضا سازی سعی به تخریب شخصیت بزرگان 
دراویش و دراویش کردند. این افراد در همان سال با پخش اعالمیه و تبلیغات سوء علیه بزرگان دراویش ، سعی در مخدوش کردن چهره ی درویشی 
کرده، سابقه ی این چنین برخوردی به دروان عهده داری سعید امامی در وزارت اطالعات می رسد، که دراویش به عنوان دشمنان ایدئولوژیک نظام 

ولیت فقیه معرفی شدند.
در آن دوران )عهده داری سعید امامی در وزارت اطالعات( با این دیدگاه نسبت به دراویش،  جریان تخریب عرفان و درویشی  کلید خورد و تهیه 
و تولید فیلم و کتب مجانی، بصورت جدی آغاز شد. که آثار تولید شده رایگان در ادارات دولتی تکثیر و پخش شد.  این پروژه ی هنوز هم از طرف 
هم فکران سعید امامی بجد دنبال می شود. تهیه و پخش برنامه تلوزیونی ، راه انداختن کارنوال مبارزه با عرفان کاذب ،حتی در مترو های تهران )با 
حضور افراد ملبس به روحانیت...( ،چاپ کتب ضد درویش بصورت رایگان ، درج اخبار کذب در خبرگذاری های معلوم الحال ، تاکید مداحان درمنابر 
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واکاوی یک واقعه
به مناسبت یکمین سال 

حمله به دراویش کوار



و مساجد بر فشار بر دراویش، اخراج دراویش از مشاغل دولتی، ...  تنها بخشی ازبرنامه های ، اطاق نفاق محافل امنیتی است.
اما در شهر کوار ،  پخش این چنین سی دی ها و اطالعیه ها ، دراویش را مصمم به دفاع از مکتب شان کرد به طوری که و با تجمع و اعتراض به 
پخش اعالمیه و تبلیغات سوء در مقابل بخشداری این شهرستان مراتب را به اطالع مسئولن شهر می رسانند، تجمع دراویش آنها را عقب راند و 

شاید عبارت صحیح تر به آتش اینان را به زیر خاکستر راند.
 

 یکسال بعد...
 یکسال بعد ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹0 باز هم با فاصله ی کمی از  رمضان، هنگامیکه  ، بیست و دو هزار  مبلغ مذهبی باز میگشتنند ، یکی از روستاهای 

شهرکوار با چهره ی آخوند " شهبازی " آشنا شده بود، که این چهره نقش مهمی در حوادث کوار از خود بجای گذاشت .
 آخوند " شهبازی" در ادامه ی تحرکات دوستان قبلی خود ، باسخنرانی علنی بر علیه دراویش سناریوی نوشته شده ای را به جد دنبال میکرد.این 
سخنرانی ها با تائید و همراهی نیروهای بسیجی همراه شد. آخوند شهبازی ، مصمم می شودکار ناتمامی که سال قبل پایه ریزی شده بود را به خط 

پایان  برساند. 
 

 وی برای این هدف، عالوه بر اهانت و هتاکی در سخنرانی هایش، و باهمراهی جمعی از نیروهای بسیجی و خودسر سی دی هایی را که در واحدهایی 
از  نهادهای امنیتی ویرایش ، تهیه و برنامه ریزی شده بود را در سطح شهر پخش میکند تا پس از تهیج مردم کوار و روستاهای اطراف ، شهروندان 

بی اطالع را به برخورد با پیروان طریقت گنابادی ترغیب کند.
در مقابل باز هم دارویش با مراجعه به مراجع قانونی و ارسال نامه به مسئولن مراتب نگرانی خویش را   اعالم می کنند و موضوع را به فرمانداری 
و دادگستری انعکاس میدهند ،تا به گمان خود مثل سال قبل شعله ی آتش کینه ی مخافان عرفان فرونشاند. اما اینبار کینه ی دیرینه ی دشمنان 
عرفان با هر نفسشان شعله ورتر می شود و بر موج احساسات عوامی که سالهای پیشتر نیز اینچنین سر از تن اولیا الهی جدا می کردند، سوار می شوند.

این بار شکایت دراویش) به مسئولن( موجب  توقف اهانت ها نشد، افاقه نکرد که هیچ پشتیبانی نیروهای دولتی را برخالف قانون همراه کرد.
 

نیروهای موسوم به "خودسر" با استفاده از مهره های خود ودر پناه سایه ی امن در حال اجرای سناریویی وحشیانه ی خویش بودند!!!!
شهبازی ،آخوند اعزامی، با تمام تالشهایش برای تخریب چهره ی دراویش نیاز به شمار بیشتری از بازیگران دیگر داشت تا با نمایش ازدحام جمعیت، 

پاسخ مشروعی را برای به افکار عمومی شهروندان تهیه کند و به تجاوز به حریم شهروندان ردای شرعیش را ملون به مدنیت کند.
در روز پنجشنبه خوابی که برای دراویش، دیده بودند تعبیر شد، پس از بستر سازی در اذهان عمومی ، و پس ازاهانتها و افترات علیه پیروان طریقت 

نعمت اللهی گنابادی  ، غیر قابل پیش بینی نبود که در پایان حمله ی لباس شخصی ها را به این برنامه اضافه کنند.
راهپیمائی روز پنجشنبه با پشتیبانی و همراهی مسولن و نیروهای خودسر همراه شد واین البته آرایشی تازه جهت برگزاری تظاهرات علیه دراویش 

گنابادی در سطح شهرستان کوار قلمداد میشد.
بنابراین از تمام پتانسیل خود در پوست مردمی بودن بهره بردند.برای نیل مقصود ، و همچنین  جمعی از کارمندان و کارکنان ادارات دولتی شهر و 
جمعی از اهالی کوار، نیروی اعزامی از بسیج شیراز در کنار  نیروهای بسیج روستا های اطراف که آنها نیز که  برای ایجاد درگیری با دراویش گنابادی 

آماده و به کوار اعزام شده بودند را به این واقعه همراه کردند!!!!
آتش جهل و تعصب که درویشان کوار را هدف گرفته بود در حال شعله ور تر شدن بود.  در و دیوار شهرستان کوار را با شعارها و اعالمیه های موهن  
بر علیه دراویش پر شد و شعار "مرگ بر درویش آمریکایی" بر زبان افراد معلوم الحال.اما سکوت و آرامش پر معنای  مسئولن در قبال این رفتار 
مخالفین درویشی، مهر تائیدی و البته هدیه ای که به متعصبین ومتحجرین داده شد. بنابراین روز بعد- جمعه یازدهم شهریور- قبل از نماز جمعه 
مکان راهپیمایی بین چهار راه شهدا تا مصلی کوار تعیین میشود، شعارها نیز از دیروز که با "مرگ بر درویش آمریکایی" آغاز شده بود رنگ تندتری 
به خود می گیرد، اینبار "حسین حسین شعار ما شهادت افتخار ما"  و " درویش آمریکایی نمی خوایم نمی خوایم، مرگ بر آمریکا" خبراز خشونت 

بهمراه داشت.
 

راهپیمایان ،راهپیمائی خود را بسمت  مغازه ها و منازل دراویش ادامه دادند!!؟؟ نیرو های بسیج شده با سنگ 
پرانی حریم خصوصی شهروندان را شکستند !!

شعارهاشان با تهاجمات و پرتاب گاز اشک آور همراه شد !!   ادامه ی این نقض حریم شخصی به تفتیش از 
اماکن خصوصی شهروندان درویشمان شد و در ادامه با شکستن شیشه های منازل و چند باب مغازه ، آتش 
عصبیت و جهل مهاجمین منجر به آتش کشیدن اماکن هموطنان درویشمان شد. که در این واقعه  عده ای 

زیادی از دراویش دچار سوختگی و جراحت و مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند.
متواری  در  و سعی  رسانده  به محل  را  ، خود  مهاجمین  تهاجم  این  از  با خبر شدن  دراویش شهر،   سایر 
کردن نیروهای خودسر کردنند ، تا اول ، ضمن خاموش کردن آتش منازل و مغازه ها ،مصدومین را نیز 
به بیمارستان برسانند . ثانیا، مانعی بر ادامه ی  تهاجمات شوند و از تسری به سایر حریم های شخصی و 
فردیشان نیزجلوگیری نمایند، بنابراین به دفاع جانانه روی آوردند. دفاع از جان و مال ناموس در شرع مطهر 

به شهادت تشبیه شده و در قانون مدنی نیز به آن پرداخته شده.  
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پاسخ محکم مدافعان به حریم شکنان موجب خسارات سنگینی میشوند. اقتدارگرایان ، برآشفته از دفاع محکم، متوسل به سالح شده ،شروع به 
تیراندازی بسوی دراویش می کنند. که موجب زخمی شدن تعداد بسیاری از دراویشی که مدافع از حریم شخصی شان بودند میشود. این ماجرا قریب 

به یک ساعت  تمام ادامه و با انتقال نیروهای یگان ویژه از شیراز به پایان می رسد.

بالخره تخم نفاق کاشته شده آخوند شهبازی و همکارانش با مراقبت وسایه ی برخی نهادهای امنیتی ،به ثمر نشست ، ومیوه ی تلخ تفرقه و نفاق را 
به سفره دروغ و دغل وریا کشانید.  شهبازی توانست جرقه ی آتشی را روشن کند که با افترا و توهین آغاز ، و با تجاوز بحریم شخصی شهروندانی 
مسلمان ادامه یافت و حتی موجب برخورد مسلحانه با دراویش نیز شد.  آیا شهبازی زمانی که در حال برافروختن شعله ی نفاق بود، آیا  اندیشید که 
زمانی که پیامبر مکه را فتح کرد ،با کسانیکه کافرشان میخواند چه رفتاری کرد ؟؟ به کدام شرع و قانون تجاوز به حریم شخصی افراد مجاز شناخته 

شده؟!!!   
آخوند شهبازی اگرچه با به آتش کشیدن چندین منزل و مغازه، به پایان نقشش می رسید ولی این پایان سناریویی نبود که برای دراویش نوشته شده 

بود!

ورود یگانهای ویژه و اطالعاتی به کوار                
پس از هتاکی ، فحاشی ،ضرب و شتم و هجوم و به آتش کشیدن منازل و مغازه های دراویش،ورود نیرو ها نه تنها آرامشی به همراه نیاورد و  رفع 
تظلم از ستم دیدگان نکرد ،  بلکه با ورود نیروهای اطالعاتی و امنیتی مهاجمین و ضاربین ابتدا به جای امن منتقل شدند ، و سپس حمله شدگان 
و مصدومین دراویش که با اصابت گلوله شدیدا مجروح شده بودند بازداشت وبه مکان نامعلوم برده شدند!! بیش از 50 نفر از دراویش  زندانی در 
مکانهای نامعلوم بازداشت شدند، برخی چنان دستپاچه و سراسیمه مبادرت به گروگان گیری کردند. برخی از آنها پدران و حتی در یک مورد مادر  

افرادی بودند که بجای پسرانشان توسط نیروهای امنیتی به گروگرفته شده بودند!!!
آنها ابتدا در محل برگزاری مجالس درویشی شهرستان کوار دوربین مداربسته نصب میکنند. به بازداشت دراویش بدون حکم و مجوز قانونی ادامه 

می دهند و در مرحله ی بعد تمام راه های مواصالتی به این شهرستان توسط نیروهای یگان ویژه کامال بسته میشود.
علت مسدود کردن راه مواصالتی ترسی بود که سرازیر شدن سیل دراویش به سوی کوار برای همدردی و دفاع از برادرانشان داشتند ، چراکه این 
اقدامات خودسرانه و غیر قانونی با دراویش ، سیلی از سایر دراویش را بسوی کوار میخواند، که در برخی از این اجتماعات خود جوش دراویش جمعیتی 
بیش از چندین هزار نفر را نیز تا کنون گرد هم آورده بود. اجتماع حدود ده هزار نفر کمتر از چند ساعت ، آنهم در ساعت دو ونیم بامداد منجربه آزادی 
یکی از بزرگان  و هشت تن دیگر از دراویش از زندان دستگرد اصفهان شد. اجتماعات دیگر در بیدخت و یا در میدان بهارستان که حضور دراویش 
چنان گسترده بود که به روز درویش خوانده شد... بنابراین این سایه ی ترس  از سیل حضور دراویش ، چنان امنیتی ها را نگران کرده بود ،که دستور 

حکم تیر اندازی  به نیروها را نیز صادر میکند. 
همچنان ، بازداشت های بدون مجوز و غیر قانونی تمامی نداشت همچنان دراویش درکوار بازداشت میشدند و هر روز به جمعیت بازداشت شدگان 
حادثه کوار اضافه میشد. در میان بازداشت شدگان، تعدادی از جانبازان جنگ تحمیلی نیز بودند که داروهای خاصی مصرف می نمودند. فقط در روز 
سه شنبه مورخ ۱5 شهریور ماه ۲5 نفر از دراویش سلسله نعمت اللی گنابادی به بازداشتگاه مرکزی زندان عادل آباد شیراز منتقل و روانه بازداشتگاه 
میشوند. با آمدن امنیتی ها و نیرو های انتظامی تظلم به دراویش شدت بیشتری بخود گرفت ، حتی همراهان و بستگان مجروحان حادثه ی کوار، 

در بیمارستان توسط مامورین امنیتی بازداشت میشدند.
 

فرماندار کوار صبح روز یکشنبه ۱۳ شهریور از آقای غالمرضا شیرزادی دبیر شناخته شده آموزش و پرورش و استادیار دانشگاه دعوت میکند که برای 
مذاکره در خصوص مسائل پیش آمده در کوار به فرمانداری آن شهرستان مراجعه نماید در پی حضور این استادیار دانشگاه، دو تن از وکالی دراویش 
به نام های امیر اسالمی و افشین کرم پور نیز برای پی گیری حقوقی غائله کوار، به فرمانداری مراجعه کرده بودند تا در این مورد با فرماندار گفت و 

گو کنند اما  هر سه نفر آنها بازداشت میشوند!
سایه ی سرد جو امنیتی و نظامی هرگونه عبور و مرور در خیابان ها را به شدت مورد کنترل و بازرسی قرار 
داده بود.  یگان ویژه و بسیج با استقراردر ورودی ها این شهرستان از سمت شیراز و جهرم، عالوه بر ممانعت 
از ورود دراویش به کوار، از آنها فیلمبرداری کرده و کارت شناسایی شان را نیز ضبط می کنند. همچنین وانت 
های انتظامی حامل تیربار)!( در شهر حاکی از نگرانی شدید و وخامت اوضاع بود. تعداد زیادی از دراویش که 
اصرار به  قصد ورود کوار را داشتند شدیدا مورد ضرب و شتم یگانهای ویژه و با ضربات باتوم و شوکرهای 

برقی قرار میگیرند که وضع جراحات منجر به انتقال ایشان به بیمارستان گردید .

شهادت یک درویش
 روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه حکم تیر اندازی ، توسط مامورین امنیتی موجب شد که تعدادی از دراویش مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته که سه تن مصدوم و یک تن از وخامت حال بعد از سه روز جان باخت. شهید شدن 
این درویش –آقای وحید بنانی- به صورت شتاب زده سناریوی کلیشه ای دزدیدن اموات را روی کار آورد تا 
سعی در کنترل اوضاع شود، از پدر و مادر شهید بنانی می خواهند که وی را بسیجی معرفی نمایند ! آنان با 



11

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور - ویژه نامه مردان خدا / شهریورماه ۱39۱

پاسخ رد به قبول هویت بسیجی، امنیتی ها را دلسرد میکنند!! اما آنان ابتدا با  تطمیع وچون ممکن نشد با تهدید سعی در جلوگیری از انجام مراسم 
تشیع این شهید درویش می کنند، تا در صورت حرکت دراویش از سایر شهرستان ها برای مراسم تشییع جنازه، راه های ورودی به شهر سروستان را 

مسدود کرده و مانع برگزاری مراسم ترحیم شوند.

دستگیری اعضای پایگاه خبری و وکالی دراویش
 اما یک کار نیمه دیگر باقی مانده بود ، خفه کردن تک صدای سایتی که به انعکاس اخبار دراویش 
می پرداخت! صدایی که اگر چه پس از بیست بار فیلتر شدن و در میان هیاهوی هزاران سایت و 
رسانه های مخالف درویشی به رسالت انتشار حقایق می پرداخت، باید مسکوت می شد. حمله به 
دفتر سایت در تهران و دستگیری گسترده اعضای سایت در نیمه شب میتوانست برای همیشه منجر 
به بسته شدن سایت و مسکوت ماندن این واقعه و سایر بی قانونی ها شود!  فلذا ساعت یک بامداد 
روز دوشنبه مورخ ۹0/06/۱4 تعدادی لباس شخصی به ناگاه به منزل شخصی یکی از مدیران سایت 
اللهی  نعمت  از دراویش سلسله  نفر  قانونی و قضایی حمله ور ۱0  ارائه مجوز  بدون  نور  مجذوبان 

گنابادی دستگیر میکنند ، 

برنامه نسبتا دقیق بود چرا که بعد از جلو گیری از انتشار اخبار این واقع ؛ اگر وکالی دراویش نیز به 
جمع بازداشت شدگان اضافه شوند، دیگر مسیر پیگیری حقوقی این پرونده نیز بسته می شود، به همین دلیل پس از بازداشت آقایان افشین کرم پور 
و امیر اسالمی در فرمانداری کوار، چند تن دیگر از وکال آقایان امید بهروزی و فرشید یداللهی نیز جدا گانه طی روزهای متوالی بازداشت شدند، اما 
از آنجا که "و مکرو مکراهلل واهلل خیر ماکرین" جریان طبق نقشه پیش نرفت ، نه پایگاه خبری دراویش نعمت اللهی با وجود حمله های فیزیکی به 
دفتر سایت و دستگیری اعضای آن و حمله های شدید سایبری به کار خود ادامه داد و هم پیگری های مصرانه ایی در مورد بازداشت شدنگان هم 
از سمت سایر وکال و خانواده ها و سایر دراویش صورت گرفت به طوری که چند روز بعد عده ای از دراویش به حمایت خانواده ها تصمیم به تجمع 
در برابر زندان اوین گرفتند ، این تصمیم جو ترسی را حاکم ساخت که در آن روز تمامی خیابان ها و مسیر های عمومی منتهی به زندان اوین تهران 
بسته و خیابان ها پر از نیروهای امنیتی شده بود به طوری که امکان نزدیک شدن به آن مکان داده نمی شد، ولی حیرت افراد عادی حضور این حجم 

از نیروی امنیتی و موتور سوار و باتوم دار برانگیخته بود.

***

امروز یک سال  از این واقعه تلخ می گذرد و در طول مدت این یک سال همچنان بازداشت ها ادامه داشته و قریب  به ۱00 تن از دراویش توسط 
نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.   فشار ها و بی قانونی های بسیاری در حین بازجویی و حبس در سلول 
انفرادی و بندهای غیر استاندارد زندان ها در بدترین شرایط به دراویش اعمال شده تا به آنها اتهاماتی را تفهیم کنند که بی شک متوجه عاملین این 
حادثه است، آری همین جاست آنجا که سنگ را می بندند و سگ را رها می کنند، خنده دار است که در خیابان ها صف بکشند و بر علیه ات شعار 
بدهند بگویند اتهامت اخالل در نظم است، تهدید کنند و به توهین جاسوس آمریکا بخوانندت و بگویند تشویش اذهان کردی و اتهامت نشر اکاذیب 
است ، خانه ات را آتش بکشند و حریمت را بشکنند ، خونت را بریزند بگویند اتهامت فساد فی الرض است و محاربی، فریاد تظلم بلند می کنی و 

از قانون حرف می زنی می گویند تبلیغ علیه نظام می کنی!!!
گرچه هزینه هایی مادی و معنوی که دراویش هم پرداختند کم نبوده عده زیادی یک سال را بی گناه بدون دادگاه و حکم در زندان به سر بردند و 
خود و خانوادشان از عدالت طلبکار شدند و عده برای جرم ناکرده وثیقه های سنگین گذاشتند، خانه هایی که خراب شد و نان آور هایی که اسیر شدند 

و... اما حاضر نشدند از عقیده و راه خود ذره ایی هزینه کنند و رو به سوی یار در دل زمزمه می کنند :
من از درمان و درد و وصل و هجران            پسندم  آنچه  را  جانان  پسنده
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حسین یارانش را یک به یک خواند، یارانی که مکان و زمان را طی می کنند 
تا به وی بپیوندند، یارانی که جاِن شیرین در راه عقیده خویش با خرسندی نثار 
می کنند، زمانه پر است از آدمهایی جا مانده و قلیل از مردانی که با کاروان عشق 
همراه می شوند،یک سال از شهادت وحید بنانی می گذرد و خانواده این شهید 
با ابراز خرسندی از راهی که فرزندشان طی کرده است امیدوارند راه و آرمان او 

ادامه پیدا کند .    
 "  وحید عزیز بود، برای ما، برای خداوند و چون عزیز بود خداوند او را برد . ما 
راضی به رضای خدا هستیم، یک امانتی بود ۲4 سال به دست ِ ما، شهریور 
۱۳66 متولد شد و شهریور ۹0 هم خداوند وی را برد .  "   این آغاز صحبتهای 
آقای جالل بنانی، پدرِ فرزندی ست که در دفاع از آرمانها و عقایدش و در دفاع 
از آزادی جانِ  شیرین خود را نثار کرد، پدر وحید بنانی به همراه همسرشان مادر 

این شهید بزرگوار با ما به گفتگو نشسته اند . 

دفاع از عقیده و شهادت در ضمن مبارزه با ظلم و ستم بسته 
به شخصیت و روحیه ای ست که وحید از آن برخوردار بوده، او 

چگونه شخصیت و روحیه ای داشت ؟ 
خانم بنانی  : وحید از کودکی، از طفیلیت با علی بود، نه الن که به شهادت 
رسیده، همیشه به خاندان عصمت و طهارت ارادت داشت و زمانی نبود که 
نمازش، روزه اش فراموش شود، حتی امسال شاکر خدا بود که توانست سی روز 
ماه مبارک رمضان را روزه دار باشد . به راه و روش درویشی عالقه مند بود و این 

عالقه و ابهت ناشی از چنین عالقه ای همیشه در سینه اش نگه داشته شد . 

این عالقه به مکتب درویشی ناشی از چه بود ؟ شما هم درویش 
بودید ؟

آقای بنانی : خیر، فقیر نبودیم، چون وحید در این راه شهید شد، اگر خداوند قبول 
بکند ما هم به فقر و درویشی مشرف شدیم . 

یعنی بعد از شهادت وی به فقر و درویشی مشرف شدید ؟
آقای بنانی : بله بعد از مراسم چهلم شهادت وحید . . . 

خانم بنانی : ما همیشه عالقه داشتیم، ولی لیاقتش را نداشتیم که زودتر برسیم، 
درویشی به دلمان بود به ظاهر نبودیم حال دیگر علی الظاهر هم به آن رسیدیم . 
آقای بنانی : ما دلمان بود، اما سعادت نبود زودتر از این فقیر شویم، به هر حال 
این راه وحید، آرمان وحید باعث شد که اگر خدا قبول کند ادامه دهیم تا مادامی 

که زنده هستیم . 

۱3 شهریور، روزی که وحید مورد اصابت گلوله قرار گرفت، چه 
حالی داشت ؟ 

آقای بنانی : آن روز همه اش می خندید، چهره اش بشاش بود، نه تنها آن روز بلکه 
حدود ۷ الی 8 روز قبل از این حادثه این حال در وجودش آشکار شده بود، خیلی 
عزیز شده بود، خیلی خنده رو، چگونه توصیف کنم ! آن روزها دیگر فراموش 

ناشدنی ست، وحید یک شِب ره صد ساله طی کرد . 
هیچ  دیگر  من  می گفت  وحید  بود،  واقعه  این  از  قبل  روز   : بنانی  خانم 
نمی خواهم، پرسیدم به چه دلیل ؟ چرا ؟ گفت هیچ دلیلی ندارد، می خواهم 
آزاد باشم، روز ۱۳ شهریور خوابی دیده بود، نقل از دوستانش میکنم، خواب 

دیده بود که به شهر کوار رفته و  همه ی اهل کوار دنباِل وی گذاشته بودند، در 
حال فرار بود که ناگهان در باز شد، در خانه ای چو قصر، زیبا، داخل خانه که 
می رود،  شخصی که چهره ای نورانی داشت به او می گوید به کنار من بنشین 
اینجا دیگر کسی نمی تواند کارِ تو داشته باشد . وحید به ما نگفت که کجا می رود 
ما هم اطالعی از کوار و فشارهایی که بر دراویش منطقه بود نداشتیم، تنها به او 

گفتم برو به سالمت . 
 

آقای بنانی از چگونگی شهادت یافتن وحید و مطلع شدنتان از 
این واقعه بگویید ؟ 

آقای بنانی : ساعت چهار بعد از ظهر از منزل راه می افتد با تنی چند از فقرا، 
حرکت می کنند به سوی کوار، ما هم اطالع نداشتیم، دو ساعتی بعد با وحید 
تماس گرفتم که جواب نداد، همان زمان به یکی از دوستانش که همراه وی 
بود تماس گرفتم و جویای احوال وحید شدم، گفت وحید زخمی شده، پرسیدم 
تصادف کرده ؟ گفت آمدیم در ورودی شهر کوار که چهار تن از دراویش توسط 
نیروی انتظامی مجروح شدند وحید هم یکی از آنها بود و الن به بیمارستان 
نمازی شیراز منتقل شده، به سمت بیمارستان حرکت کردیم وقتی رسیدیم دکتر 
درباره وضعیت وحید گفت پسر شما تیر خورده بروید دعا کنید . تیر به شاه رگ 
ِ راِن پای وحید اصابت کرده بود، بر اثر خونریزی شدید همان بین راه بیهوش و 

تا ساعت 5 بعد از ظهر روز شهادتش ۱5 شهریور در کما بود . 

مصاحبه با خانواده
 شهید درویش وحید بنانی
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برخورد حاکمیت با این مسئله چگونه بود ؟ 
آقای بنانی : ما را تحت ِ فشار و تهدید قرار داده بودند که به عنوان بسیجی در 
قطعه ایثارگران دفن بشود و عالوه بر پرداخت خون بها، از ما به عنوان ِ یک 
خانواده ی بسیجی حمایت شود، ما قبول نکردیم، ما نمی توانستیم به وحید خیانت 
کنیم، مگر هدف و انگیزه وحید غیر از این بوده که حب علی و باور به حق و 
حقیقت داشته است ؟ ما نمی توانستیم به آرمان، عقیده و مرام وحید خیانت بکنیم 

وحید با عزت شهید شد . 
به نظر شما چه قصدی از طرح چنین خواسته ای داشتند ؟ 

آقای بنانی : حاکمیت قصد داشت سرپوشی بر خوِن وحید بگذارد که بگوید 
مسبب شهادت وحید دیگران هستند، فقرا هستند . وحید هدفش، آرمانش برای 
فقرا بود، برای درویشی بود،  یک هفته پس از شهادت وحید به مراجع قانونی 
مراجعه کردیم تا از طریق قانونی پیگیر باشیم، وحید نه تروریست بود، نه قاتل 
بود، نه قاچاقچی بود، نه آشوبگر، حب علی داشت، وحید درویش بود، کسی که 

یک درویش را نباید به تیر ببندد از پشت سر ! 
خانم بنانی : کسی که می خواهد عبادت بکند، کسی که می خواهد نماز بخواند، 
هرجا که باشد، دلیل ندارد که تحت فشار، زندان و تیرباران قرار بگیرند، به چه 

جرئتی کسانی که برای عبادت خدا راهی مجلس بودند را تیر باران کردند ؟ 
آقای بنانی : ما سکوت کردیم، چون می خواهیم از طریق قانون پیگیر باشیم، هم 
ضارب و هم کسی که دستور برخورد با دراویش و تیراندازی را داده باید جوابگو 
باشد، حال اگر نتیجه نگرفتیم در دادگاه عدل الهی باید پاسخ خون فرزنداِن ما 

را بدهند . 

در روز خاکسپاری پیکر شهید وحید بنانی آیا ممانعتی یا قصدی 
برای برهم زنی مراسم تشییع و تدفین از سوی حاکمیت شکل 

گرفت ؟ 
آقای بنانی : روز خاکسپاری نگذاشتند جنازه وحید از داخل شهر سروستان عبور 
داده شود، بالجبار و تحت تدابیر شدید امنیتی از کمربندی شهر عبور داده شد و 
ساعت دوازده ظهر برای خاکسپاری اقدام کردند که با استقبال بی نظیر دراویش 

گنابادی که از سراسر کشور محبت کرده بودند و آمده بودند روبرو شدیم . 

گنابادی  دراویش  بر  اخیر  فشارهای  به  توجه  با  نظر شما  به 
شهادت وحید بنانی چه اثری بر جامعه گذاشته است ؟ 

خانم بنانی : شهادت وحید انقالبی در دوستان و اهالی شهر ایجاد کرد به نحوی 
که الن چندین نفر با الگو گیری از حرکت وحید به درویشی مشرف شدند تا راه 

او را ادامه دهند، وحید بدون ِ اینکه حرفی بزند و تنها با عملش اثری بزرگ در 
کل جامعه داشته است . 

آقای بنانی : وحید متعلق به یک جامعه بود، به جامعه دراویش گنابادی، امیدواریم 
سرمشقی بشود تا جوانان راه وحید را ادامه بدهند و موفق هم می شوند . 

خانم بنانی : الن دراویشی که در بند و زندان هستند گناهی ندارند، واقعا هیچ 
گناهی ندارند، آنها هم زن و بچه و خانه زندگی دارند، نباید این رژیم اینقدر 

دراویش را تحِت فشار قرار بدهد . 
آقای بنانی : ما برای همین ها هم متاثریم، هر که حب علی داشت باید در این 
وضعیت قرار بگیرد ؟ آن سه نفری که همزمان با وحید مورد اصابت گلوله قرار 

گرفتند از ضعیف ترین و محروم ترین قشر این جامعه بودند . 

چگونه سختی دوری و از دست دادن وحید را تحمل کردید ؟ 
آقای بنانی : وحید فراموش نمی شود، مانند سایه ای همراه ماست، یاد و خاطره اش 

فراموش نمی شود . 
خانم بنانی : تنها تسکینی که خداوند به ما عطا کرد بیانات حضرت آقای دکتر 
تابنده بود، با سخنرانی ایشان ما از دنیایی دیگر به این دنیا رسیدیم و آرام گرفتیم . 

اگر یک بار دیگر وحید قصد رفتن و فدا کردن جان خود در راه 
دفاع از عقیده اش را داشته باشد و این بار شما مطلع باشید، آیا 

اجازه می دهید که برود ؟ 
آقای بنانی : ما این بار هم رزمش خواهیم بود، دوشادوش، درکنار وحید، همگی 
با هم . خون ِ ما که عزیزتر از خوِن وحید نیست . وحید خیلی عزیز بود . یاد و 
خاطرش اصال فراموش نمی شود، من دنیا رو با یک خنده وحید عوض نمی کنم . 

چه پیامی برای دراویش گنابادی دارید ؟ 
آقای بنانی : من خون ِ وحید را هدیه می کنم به سلسله بزرگ نعمت اللهی 
گنابادی و از خداوند می خواهم سایه حضرت آقای دکتر تابنده همیشه بر سِر ما 

دراویش گنابادی مستدام باشد . 
خانم بنانی : جوان ها راه وحید را ادامه دهند، آنهایی که متوجه هستند و هم رزم 

وحید هستند در کنار نبودنش راهش را ادامه دهند .   

کل االرض کربال 
تا  ، روگرداند  تیراندازی به سوی وی  از شروع شدن حمله و  بعد  وحید 
بگریزد یک قدم نرفته بود که ناگهان تیر راِن پای وی را از هم می درد، 
وحید جایی تکیه می دهد و خون از وی جاری می شود تا بر آجری بریزد 
و مادرش آن را نگاه دارد تا بشود یادگاری از زمان عروجی عاشقانه، آن 
آجر را مادر بوسید و نشانمان داد، آجر آغشته به خوِن زنده ی وحید بود، 
این  را می توان در  . کربال  راه دوست  باختن در  از جان  برخاسته  خونی 

آجر یافت 
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مزار شهید 
به  حاکمیت  که  رفتیم، محلی  وحید  مزار  بر  بنانی  آقای  اتفاق  به 
 : گفت  و  داد  نشانمان  را  شود  دفن  وحید  تا  بود  داده  پیشنهاد  او 
را  او  و  پسرم خیانت می کردم  عقیده ی  به  وحید،   ِ به خون  اگر    " 
آنجا دفن می کردیم تا ابد سرم را نمی توانستم بال بگیرم  " ، شاید 
اما همین فاصله  تا آنجا 50 متر هم نبود،  آرامگاه وحید  از  فاصله 
را  وحید  او  تربیت  شک  بی  که  داد  نشانمان  را  مردی  بزرگواری 
هر  اما  انگاریم  ساده  را  فاصله  این  ما  بود، شاید  ساخته  مرد  چنین 
قدم از این 50 متر سرشار از صبر و شکیبایی و از خودگذشتگی بود 
. آقای بنانی برای ما گفت که چگونه وی را تهدید کردند که اگر 
به تو تحویل نمی دهیم  را  آنچه می خواهیم نکنی جنازه ی پسرت 
و این مرد نه به پیشنهادهای آنچنانی حاکمیت سر خم کرد نه به 
تهدیدهایشان تا اکنون با قد برافراشته در کنار ما قدم بزند و ما از 

او بیاموزیم 
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 یکی از مقاماتی که برای مؤمن ذکر شده، مقام شهادت است. شهادت بر دو نوع است: نوع اّول شهادت ظاهریست که مؤمنین در مقابل دشمنان دین 
به مقام رفیع شهادت می رسند و از نظر ظاهری، جسم خاکی و فانی در معرض فنا قرار می گیرد و به عبارت دیگر کشته می شوند و شهید می گردند.

 نوع دومی که برای شهادت ذکر کرده اند شهادت باطنی است که در این شهادت، قاتل خود دوست است و به تعبیر عرفانی اش شهید به مقام فناء 
فی اهللَّ می رسد و در حدیث قدسی داریم: َمْن َطلَبنی َوَجدنی و َمْن َوَجدنی َعَرفنی و َمْن َعَرَفنی َعَشَقنی و َمْن َعَشقنی َعشقُته و َمْن َعَشْقُته َقَتلُته و َمْن 
َقَتلْته اَنا دیُته. خداوند می فرماید: کسی که به جستجوی من آمد، مرا طلب کرد، مرا درمی یابد؛ وقتی که مرا دریافت، مرا می شناسد و کسی که مرا 
شناخت، عاشق من می شود و کسی که عاشق من شد، من هم عاشق او می شوم و کسی که عاشق او شدم او را می کشم و کسی که او را کشتم، 

خونبهایی برای او قائل هستم و این خونبها خود من هستم. و چه مقامی بالتر از این که خونبهای شهید، خود خداوند است.
 باز در حدیث نبوی )ص( آمده است که َمْن َعَشَق َفَعفَّ َوَکَتَم ُثمَّ ماَت، ماَت َشهیداً: کسی که عاشق شد و خویشتن داری کرد و عشق خود را پنهان 
کرد و ُمرد، درحالتی از دنیا رفته است که به مقام شهید رسیده است. وقتی مؤمن و سالک به مقام شهید می رسد که عشق او به محبوب و معبود واقعی 

به سر حّد کمال برسد تا به آنجایی که جز دوست، دیگری را نبیند؛ این عشق است که باعث می شود مؤمن به این چنین مرحله ای برسد.
 عشق در لغت از ریشه "َعَشقه" گرفته شده است؛ َعَشقه در فارسی همان پیچک است. پیچک گیاهی است رونده که به دور گیاه دیگری می پیچد 
و آن قدر سماجت در پیچش خودش به خرج می دهد که گیاه اّولی را در وجود خودش حل و با خودش یکی می کند. این سماجت در پیچش به دور 

آن گیاه به وسیله گیاه دیگری به نام َعَشَقه یا پیچک باعث این می شود که هر دو گیاه یکی بشوند.
 عشق را به مجازی و حقیقی تقسیم کرده اند که از نظر شخص من عشق مجازی مفهومی ندارد؛ چون عشق تا به آن حد مقامش والست که به جز 

معبود و معشوق حقیقی به کار بردنش درباره دیگری مفهومی نخواهد داشت.
 برای آنکه فرق بین عشق مجازی و حقیقی را بدانیم بهترین نمونه اش اشاره هایی است که در قرآن مجید در قّصه حضرت یوسف آمده که حضرت 
شیخ احمد غّزالی "احسن القصص")۲( خواندنش را از جهت آنکه داستان عشق است می داند. شرح عشق مجازی و حقیقی هر دو در این داستان 
ْت بِه َو َهمَّ بِها)۳(؛ در یک لحظه یوسف نیز می رود  آمده است. وقتی زلیخا به یوسف اظهار عشق و تمایل می کند که در قرآن مجید آمده: َو لََقْد َهمَّ
که تسلیم هوا و هوس نفس خود شود و لذا رو به او می آورد. در اینجا از روی عشق مجازی است که او تسلیم هوای نفس خود می شود و تصمیم به 
وصال زلیخا می گیرد؛ ولی در همان لحظه عشق واقعی درصورت ملکوتی پیرش، محبوبش، مرادش که یعقوب پدر بزرگوارش بوده، ظاهر می شود 
و به تعبیر قرآنی "برهان رّب" )۳( را می بیند که او را از گناه باز می دارد به طوری که یوسف از زلیخا فرار می کند. زلیخا به دنبال او می رود و پیراهن 
او را از پشت پاره می کند؛ ولی از آنجایی که خداوند می خواست که یوسف آلوده به گناه نشود، درهای مقّفل تالر، همه باز می شود و یوسف از یکی 

از درهای تالر خارج می شود.)4(
 در اینجا فرق بین عشق مجازی و عشق حقیقی کاماًل عیان می شود که خداوند عشق حقیقی و واقعی به خودش را که در صورت ملکوتی پیر متجلّی 

شده بوده به او نشان می دهد.
ِ)5(، کسانی که   در قرآن از کلمه عشق ذکری نشده ولی تعبیر حّب شدید، عالقه شدید، در قرآن آمده، چنانکه می فرماید: اَ لّذیَن اَمُنوا اََشدُّ ُحّبًا هلِلَّ

ایمان آورده اند حّب شدید به خداوند دارند. هیچ مانعی ندارد که ما به جای همین حّب شدید و عالقه وافر، کلمه عشق را به کار ببریم.
 حال به این سؤال می رسیم که این حّب شدید که به عشق تعبیر می شود، چگونه در انسان پیدا می شود؟ انسان عاشق زیبایی و جمال است و خداوند 

نیز دارای حسن مطلق است:
در ازل پرتو حسنش ز تجلّی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
 خداوند می فرماید که من گنج پنهانی بودم که می خواستم شناخته شوم، خلق را آفریدم از برای آنکه شناخته شوم: ُکْنُت َکْنزاً َمْخِفّیًا َفَاْحَبْبُت اَْن اُْعَرَف 
ْعَرَف. او می خواهد چگونه شناخته بشود؟ بدین ترتیب که حّس و زیبایی و جمال خودش را به بنده اش نشان بدهد و بدین ترتیب  َفَخلَْقُت الَْخلَْق ِلُ

عرفان، تصوف:
 عشق و شهادت

جناب  سخنرانی  متن 
تابنده  علی  حاج  آقای 
مهر   ۲۸ در  )محبوب علیشاه( 

 1۳۷0
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او را عاشق و واله و شیدای خود کند. این عشق چگونه در قلب مؤمن و بشر عادی پیدا می شود؟ بشری که به تنهایی امکان عاشق شدن به محبوب 
و معبود واقعی که او را به کمال مطلق برساند، ندارد؟ در اینجا راهبر و راهنمایی بایستی وجود داشته باشد. این راهبر و راهنما کیست و پیدایش آن 
چگونه است؟ ما یعنی شیعه، شیعه اثنیعشری - کسانی که به ولیت علی ابن ابی طالب و یازده نفر فرزندان و جانشینان آن بزرگوار اعتقاد داشته و 
داریم - معتقدیم که این عشق به واسطه آن بزرگواران، با رابطه معنوی و ولوی با آنان، با محبوب و معشوق حقیقی برقرار می شود. کما این که باز 
داریم: ولیُۀ علّی ابن ابی طالب ِحْصنی َفَمْن َدَخل ِحْصنی اَِمَن ِمْن عذابی، ولیت علی ابن ابی طالب حصار من است که اگر آدمی داخل آن حصار 

بشود، از هر عذابی در امان است. همین حصار است که انسان را به عشق می رساند.
 و اّما چرا می گوییم که بشر احتیاج به این دارد که رابطه و واسطه ای داشته باشد تا به خدای خودش، معبود و معشوق خودش، برسد؟ اّوًل چون این 
نفس، این نفس اّماره، باعث آن می شود که آدمی نتواند امیال و اغراض و شهواتش را سرکوب بکند و مستقیمًا با حّق ارتباط برقرار بکند، از این رو 
رابطه و واسطه ای می خواهد که بین ما و محبوب مطلق باشد؛ اصوًل اگر این چنین نباشد بشر طاقت این را ندارد که خداوند حّب و عشق خود را 
به طور کامل و تمام در دل او جایگزین کند. یک بار که حضرت موسی به کوه طور می رفت، جوانی عرض کرد که یا موسی به خداوند عرض کن 
که عشق خودش را در دل من بیاندازد. موسی وقتی که عرض می کند، خداوند می فرماید: این جوان طاقت این امر را ندارد و برای این که به تو 
ثابت بکنیم که در این جوان طاقت عشق ما وجود ندارد، در قلبش ذّره ای از محّبت خود را جای دادیم، برو ببین که به چه سرنوشتی دچار شده است. 
زمانی که موسی از کوه طور به پایین آمد، مشاهده کرد که جوان در اثر همان ذّره حّبی که خداوند در دل او جای داده بود، خودش را از کوه پرت 

کرده و قطعه قطعه شده بود.
 حال چگونه باید با کمک راهنما و پیر و استمداد از ائّمه اطهار)ع( این عشق را به تکامل رساند و تیشه به ریشه نفس زد؟ هر چه یاد خدا، یاد محبوب 
را در دل افزون تر بکنیم، طبعًا امیال نفسانی از دل بیرون می رود و خانه تهی و مهّیا می گردد برای صاحب خانه و روشنایی و نورانّیت رّب به چشم دل 
دیده می شود. این زمانی است که آدمی تهذیب نفس بکند تا بتواند چهره محبوب را در قلب خودش با چشم دل مشاهده بکند. در راه سلوک، یک 
دسته اعمال قالبّیه وجود دارد و یک دسته اعمال قلبّیه ای. اگر این دو با هم انجام بشود آنگاه این نفس تهذیب و پاک می شود. خانه ُرفت و روب 

می شود و آماده آمدن دوست می گردد و این فقط و فقط با توّجه تام به ذکر و یاد خدا میّسر است.
 درباره ذکر و مراتب آن و اینکه قلب را باید آماده بکنیم برای ورود محبوب، داستان شیرین و فرهاد نمونه بارزی است، به این شرح که روزی به شیرین 
می گویند: فرهاد چهره تو را بر کوه، نقش بسته است. وقتی شیرین می آید و به کوه نگاه می کند می بیند چهره اش را به همان طریق که عینًا هست 
فرهاد به کوه نقش و حّجاری کرده است. شیرین از فرهاد سؤال می کند که تو یک بار بیشتر من را ندیدی چگونه با یک بار دیدن این چنین حّجاری 
کردی؟ او در جواب می گوید که آری یک بار دیدم ولی آن یک بار به چشم دل دیدم نه به چشم سر. وقتی که آدمی به چشم دل، محبوب را ببیند، 

هرگز از دل نمی رود و همیشه در قلبش باقیست و می ماند.
 این ذکر و فکر باید همیشگی باشد تا باعث قّوت قلب، باعث بینایی دل، باعث روشنایی دل، باعث نزدیک شدن عاشق به معشوق شود.

 باز در اینجا بی مناسبت نیست که داستان دختر هندویی را که پسرک مسلمانی بر او عاشق می شود ذکر کنم. پسرک وقتی که به خانه دختر می رود و 
اظهار عشق به او می کند، دختر در جواب می گوید: مگر دیوانه شده ای؟ جوان مسلمان همین جمله "مگر دیوانه شده ای" را ذکر خودش قرار می دهد 
و هر که با او صحبت می کند، در جواب می گوید: مگر دیوانه شده ای؟ پادشاه به او می رسد، با او صحبت می کند، در جواب پادشاه می گوید: مگر دیوانه 
شده ای؟ شاه تعّجب می کند. او نمی داند که این جوان ذکر را از معشوق گرفته و آنچه از لب معشوق به زبان آمده برای عاشق دلیل و برهان است. 
عاشق بایستی ببیند که معشوق چه می گوید و به خواست معشوق باید عمل کند نه به هوا و هوس های خودش. ولی پادشاه در مقابل شنیدن این 
جمله "مگر دیوانه شده ای؟" به خیال خودش تصمیم به معالجه جوان می گیرد. اطباء دربار را بسیج می کند. همه را می آورد و جوان عاشق را به آنان 
نشان می دهد. و هر یک از او سؤال می کنند: درد تو چیست؟ او در جواب می گوید: مگر دیوانه شده ای؟ اطّباء نتیجه ای نمی گیرند زیرا که در مقابل 
جویا شدن حال او، پاسخی جز "مگر دیوانه شده ای؟" نمی شنوند. تا اینکه ماجرا را به پادشاه می گویند. پادشاه می گوید او را رها کنید، بگذارید به هر 
جا می خواهد برود. او را رها می کنند، به در خانه معشوق می رود. وقتی به در خانه معشوق می رسد وارد می شود. دختر وقتی چشمش می افتد به عاشق 
خودش، به او نگاهی می کند و می گوید تو هنوز زنده ای؟ جوان بیرون می آید و می خوابد و جان به جان آفرین تسلیم می کند. چرا؟ چون معشوق از 
او خواسته بود که زنده نباشد. مگر "هنوز زنده ای" مفهومی جز این ندارد که نباید زنده باشی و خواست معشوق این بوده که او بمیرد. خبر به پادشاه 
می دهند. می گوید جنازه اش را تشییع کنید و از جلوی در خانه معشوق ببرید. وقتی از جلوی در خانه معشوق رد می شوند، جنازه متوّقف می شود. به 
او خبر می دهند که چنین اتّفاقی افتاده است. وقتی می آید بیرون و چشمش به جنازه می افتد، او هم در جا جان می دهد و به عاشق حقیقی خودش 

می پیوندد.
ترسم ای فّصاد گر فصدم کنی
نیش را ناگاه بر لیلی زنی )6(

من کیم لیلی و لیلی کیست من
ما یکی روحیم اندر دو بدن)۷(

 وقتی که عاشق و معشوق یکی شدند، جانها یکی شد، فرقی بین آنها نمی ماند.
 پس همان طور که عرض کردم بشر طالب حسن و جمال است که این زیبایی و حسن و کمال مطلق تنها و تنها در معشوق حقیقی و کل یعنی 
خداوند متعال وجود دارد و اوست که می تواند زیبائیش را به عاشق خود نشان بدهد. ولی آیا به هر کسی می توان این زیبایی را نشان داد و آیا ما 
شایستگی دیدن این زیبایی را داریم؟ لحظه ای بیاندیشیم و فکر کنیم آیا آنچه محبوب خواسته ما کرده ایم تا ما آنچه می خواهیم او بکند و زیبایی 

که مورد مطلوب ما است به ما نشان بدهد؟
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 زنی به حضور بایزید بسطامی می رسد و عرض می کند که ای شیخ همسر من، شوهر من، قصد دارد که همسر دیگری را اختیار کند و اگر شرعًا مجاز 
بودم که برقع از صورت خود بردارم و تو چهره من را می دیدی درشگفت می ماندی که چگونه با این زیبایی، همسر من قصد تأهل مجّدد دارد؟ بایزید 
به محض شنیدن این سخن نعره ای می کشد و به زمین می افتد. این زن مات و مبهوت ماند که این سخنی نبود که بایزید را به این وضع انداخت. 
زن از زیبایی ئی صحبت کرد که به ظاهر به زیر روبند بود و بایزید او را ندیده بود، پس چرا صیحه ای کشید و افتاد؟ وقتی که بایزید به هوش آمد از 
او سؤال کردند که علّت این حالت چه بود؟ گفت: این زن مرا به یاد محبوب و معشوق واقعی خودم انداخت. من به این فکر افتادم که اگر معشوق 
و معبود من، یعنی خداوند متعال، برقع از صورت خود بردارد و صورت زیبای خویش را به من نشان بدهد و به من بگوید تو با داشتن چنین معشوق 

زیبایی که هیچ کس تاب تحّمل دیدن آن را ندارد، چگونه به دنیا و زیبایی های ظاهری اش فریفته می شوی، من چگونه پاسخ بگویم؟
 همین زیبایی و همین جمال الهی وال را اصحاب حضرت سّیدالّشهداء)ع( در روز عاشورا دیدند که چنین عاشق و واله شدند. در شب عاشورا حضرت 
سّیدالّشهداء مقامات آنها را نشان داد و به عبارت دیگر آنان در آن شب معشوق واقعی را دیدند و به این دلیل در صبح عاشورا هر یک سعی داشت که 
به دیگری تقّدم بگیرد و زودتر به میدان برود و حّتی برخی زره خود و همه چیز را از تن می کندند و به دور می انداختند. چرا که عشق در تمام سراسر 
وجودشان رخنه کرده و فضای سینه شان را پر از دوست کرده بود و می خواستند که هر چه زودتر ترک قالب جسمانی کنند و به دوست برسند و 
رسیدن به دوست جز دل کندن از این دنیا و این جسم خاکی راه دیگری برای آنها نداشت. آنها که این مقامات را دیدند می خواستند که از بدن خاکی 
رهایی پیدا کنند و به آن مقام بالیی که دیده بودند و مولیشان و سرورشان حضرت سّیدالّشهداء)ع( به آنها نشان داده بود برسند؛ یعنی به مقام فناء 

فی اهللَّ که نهایت آرزوی هر سالک و همان مقام شهادت معنوی است، نائل شوند.
 

پانوشته ها:
۱( متن سخنرانی جناب آقای حاج علی تابنده )محبوب علیشاه( در ۲8 مهر ۱۳۷0.

۲( اشاره است به سوره یوسف، آیه ۳: نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَک اَْحَسَن الَْقَصص 

بِما اَْوَحْینا اِلَْیَک هَذا الُْقْراُن... (با ان قرآن که به تو وحی کرده ایم، بهترین داستان را برایت حکایت می کنیم...).
ْت بِه َو َهمَّ بِها لَْو ل اَْن َرا بُْرهاَن َربِّه (آن زن آهنگ او کرد. و اگر نه برهان پروردگارش را دیده بود، او نیز آهنگ آن زن می کرد). ۳( سوره یوسف، آیه ۲4: َو لََقْد َهمَّ

4(مولوی در اشاره به این مطلب می فرماید:
گر زلیخا بست درها هر طرف

یافت یوسف هم زجنبش منصرف
باز شد قفل و َدرو شد َره پدید

چون توّکل کرد یوسف، برجهید
گرچه رخنه نیست عالم را پدید

خیره یوسف وار می باید دوید
تا گشاید قفل و در پیدا شود

سوی بی جایی شما را جا شود
)مثنوی معنوی، به اهتمام توفیق سبحانی، دفتر پنجم، ابیات ۷-۱۱05(

5( سوره بقره، آیه ۱65.
6( مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت ۲0۱8.

۷( همان، چاپ کالله خاور، ص ۳۱۲، س ۳۹.
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به یاد درویش بنانی؛برادری که عاشقانه پر کشید 
حسین )ع( قافلهسالر عشق است و شهید کلیددار کعبه ی شیدایی است و کعبهی شیدایی کربالست، خون 
حسین و اصحابش کهکشاني است که بر آسمان دنیا راه قبله را مي نمایاند. قبلهای که اهل دنیا جهتش 
را نمی یابند. دنیا دوستان کجا دانند عشق چیست و عاشق کیست؟ شب پره از نور چه می داند پس همان 
بس که در ظلمت سر کند. واقعه ی عاشورا دروازهاي از نور است که انسان را از ظلم آباد یزیدیان به نورآباد 

عشق رهنمون می سازد و شبپرهی وجود را شهپری می سازد که خود را در نور آن فنا می سازد ... 
گاه در لحظاتی عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو ... این هر دو، عقل وعشق را خداوند آفریده است تا 
وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود. سالکان طریق عشق مي دانند که ماندن نیز در رفتن 
است و این رفتن رمز جاودانه ماندن در جوار اوست. اگرچه عقل نیز اگر پیوند خویش را با چشمه ی خورشید 

نَُبرد، عشق را در راهي که مي رود، تصدیق خواهد کرد؛ آنجا دیگر میان عقل و عشق فاصله اي نیست.
قافله ی عشق در بعد زمان همواره در حرکت و  سفر است و مسیری به قدمت تاریخ را طی کرده است و 
این تفسیري است بر آنچه فرموده اند: »کل یوم عاشورا و کل ارٍض کربال ...« این سخني است که پشت 

شیطان را  میلرزاند و یاران حق را به فیضان دائم رحمت او امیدوار مي سازد.
ساعت نزدیک یک ظهر تلفن زنگ میزند. کسی می گوید : "به دراویش شهرستان کوار حمله شده، عده ایی تیر خورده اند". شهید وحید بنانی با خود 
گفت: »اي دل! تو چه میکني؟ میماني یا میروي؟ فریاد از آن اختیار که تو را از یاد خدا جدا کند! این چه اختیاري است که براي روي آوردن بدان 

باید پشت به ارادهی حق کنی؟ او حرکت کرد، حرکتی که مقصدش وصال شد.

دراویش را به گلوله بستند. نیروهای خودسر، منازل و مغازه های دراویش را همچون حمله ی تازیان به تیسفون به آتش کشیدند. در آن فضای رعب 
مجلس برگزار شد. دراویش از هر سو می خواستند به مجلس برادرانشان بروند یک صدا و درکنار هم و آیین نمازشان را برگزار کنند.  راه ها را بستند 

و تیر رها کردند و وحید در راه رسیدن به مجلس عشق، راه آسمان را انتخاب کرد.
آه از سرخي شفقي که روز را به شب میرساند وآه ازدهر آنگاه که بر مراد ِسفلگان میچرخد!

 وحید بنانی شهید شد. او نیز به همان قافله عشق پیوست که حسین سلسله جنبان آن بود. حسینی که عاشقان را از ظلم آباد یزیدیان به نورآباد 
عشق رهنمون میشود. راهی که به سرزمین طف در کرانه ی فرات میرسد، راه تاریخ است و هر بامداد این بانگ از آسمان میرسد که الرحیل، الرحیل.

روز شهادت وحید بنانی جنازه اش را هم نمی دادند، می خواستند او را بسیجی معرفی کنند، غافل از این که شهید هیچگاه در تاریخ گم نمي شود. صدای 
وحید این روزها تاریخ را پر کرده است و دائم با ما زمزمه مي کند که اي رازداران خزاین غیب، سکوت حجاب را بشکنید و مهر از لب فرو بسته ی 

اسرار برگیرید و سخن بگویید. آه از دل سنگي که ما را ُصُمّ بُکم مي خواهد ... آه از این دلسنگي تاریخ!
در کارزار حق و باطل عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو ... و این هر دو،عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل 

و عشق معنا شود.
خدایا تو خود گواهی بر تمام این وقایع. بگذار عاقالن ماندن در دنیا را ترجیح دهند بر رفتن به سوی حق، اما . سالکان طریق عشق میدانند که ماندن 

نیز در رفتن است و این رفتن رمز جاودانه ماندن در جوار اوست و این اوست که وحید را به خویش خواند.
نویسنده :علیرضا کاوندی، به اهتمام م.س

نامه های ارسالی مخاطبین
به این وسیله سایت مجذوبان نور و خبرنامه مجذوبان نور از تمامی شما دراویش، مخاطبان و عالقمندان مباحث حقوقی و 
اجتماعی و عرفانی که با ارسال مطالب اسباب هرچه پربار تر شدن سایت و دلگرمی این مجموعه را مهیا می سازید قدردان 

هستیم و دست شما را در همکاری هرچه بیشتر می فشاریم، آری به اتفاق جهان می توان گرفت...



20

خبرنامه خبری،تحلیلی،فرهنگی مجذوبان نور - ویژه نامه مردان خدا / شهریورماه ۱39۱

مه فشاند نور و سگ عوعو کند
انسانهایی که قبله ی خویش را حضرت حق قرار می دهند در هر دم انتخابی را رقم می زنند که درآن دم، مطلوِب حضرت حق است. بسته به مرتبه 

ی مطلوب، گاه مطلوب نام "امر" به خود می گیرد، و گاه نام "پسند"  و در مقابل این دو " نهی " و "ناپسند". 
این عملکرد همواره با صفتی به نام "حضور" در وجود عاشق صادق همراه می گردد که وی را مستغنی از "تایید غیر" می نماید. چه بسا از دیدگاه 
بیرونیان و غایبان از حضرت، عملکردهای متفاوِت عاشق )حتی در دو لحظه ی متوالی(،پراکندگی و شوریدگی عاشق را به نمایش بگذارد ولی آنچه 
لطیف است و به چشم هر بی بصیرتی نمی آید؛ همان"جمعیت خاطر" و "حضوری" است که از توجه به وجهه ی الهی در دل عاشق موج می زند.

روزگاری است که مدعیان بی خبر از عشق و معنویت، تنها با شعار دین و مصلحت، عاشقانی که در راه استعالی کلمه ی حق و رشد و بالندگی فکری 
خود ، جهاد فی سبیل اهلل می نمایند، را ظاهراً به اسارت در آورده اند و به خیال باطل، آنان را خاموش ساخته اند  غافل از آنکه اینان همان پیروان 
موسی بن جعفر)ع( هستند که با وجود اسارت در سیاهچال های هارون الرشید ملعون، با دل و جانی آزاد از شکست تن شان، این خلوت و ریاضت 

ناخواسته را شکرگزار بودند و از این فرصت در جهت ِ قرب به معبود خویش استفاده می نمودند.
شاید آن روز هارون الرشید در این توهم به سر می برد که با شعار دین و مصلحت، می توانند خلق خدا را بفریبند که  دغدغه ی "خدا" را دارد!! بی 
خبر از اینکه سیاست هایش که تنها مصلحت اندیشی در باب حکومت و قدرتش است امروز از چشم هیچ بیننده ی عاقلی پنهان نمانده است. حکومت 

و قدرتی که همه چیز را فدا و قربانی ابقای خویش می کند حتی "حقیقت" را نامش ننگین خود را در تاریخ ابدی میکند.   
یا شاید نابخردانه می پنداشت که پایه های قدرتش با این ظلم های عیان، مستحکم تر میشود!! غافل از آنکه تیشه به ریشه ی خویش می کوفت 
تنها عایدی امروزش از این زحمت ظاهری برای مومنان، وزر و وبالی است که بر گردن خویش می افکنده و باعث فرو رفتن در منجالب انانیت شده. 
واما، زهی خیال باطل  اگر این کوردلن ظالم که تصور میکنند که می توانند با این فشارها و ریاضت ها، روشن بینان را از افشای حق و رسوا کردن 
باطل، باز دارند؛ زیرا هر کس در این جهان بر اساس شاکله ی خویش، دین خویش را انتخاب نموده و در راه اعتالی آن تالش میکند. که مسلمًا از 

بدطینتان جز نقمت نمیتوان انتظار داشت.
تن و بدن حق پرستان نیز چه آزاد باشد و چه دربند، در جهت شناخت حق و تقویت ایمان،   و زندگی برای آزادگان چیزی نیست مگر همین عقیده و 
جهاد در راه حق.  اینان بدترین ها را به لطف خدا به بهترین ها تبدیل می نمایند و از بدی ها ،خوبی ها را استنتاج میکنند چرا که اینان اکسیر عشق 
را در وجود خویش نگاهبانند و در ظلمت ها به آب حیات دست می یابند، برخالف ظالمان و مستکبران از امکانات و راحتی خویش جز در راه ظلم و 
ستم و تیرگی بهره ای نمی برند و جز خسران برایشان نمی افزاید." الل ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا 

أولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات أولئک اصحاب النار هم فیها خالدون"
پس رسن را نیست جرمی ای عنود         چــون ترا ســودای ســر بــاال نبـــود

نامه های ارسالی مخاطبین
به این وسیله سایت مجذوبان نور و خبرنامه مجذوبان نور از تمامی شما دراویش، مخاطبان و عالقمندان مباحث حقوقی و 
اجتماعی و عرفانی که با ارسال مطالب اسباب هرچه پربار تر شدن سایت و دلگرمی این مجموعه را مهیا می سازید قدردان 

هستیم و دست شما را در همکاری هرچه بیشتر می فشاریم، آری به اتفاق جهان می توان گرفت...
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مالقات خانواده دراویش زندانی با مدیر کل زندان مرکزی شیراز 
در اعتراض به وضیعت وخیم این زندانیان

روز  سه شنبه ۲4 مردادماه تعدادی از خانواده های دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز با مدیر 
کل زندان مرکزی شیراز مالقات کرده و از وضیعت وخیم بهداشتی و رفاهی زندانیان خود به این 

مقام مسئول شکایت کردند.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ عدم رسیدگی به وضیعت دراویش زندانی در زندان عادل آباد شیراز 
خانواده های این زندانیان عقیدتی را بر آن داشت تا طی مالقاتی با مدیر کل زندان شیراز "آقای 

موسی احمدی" اعتراض خود به وضیعت ناگوار این زندانیان را به گوش این مقام مسئول برسانند.
در این مالقات خانواده ی این زندانیان عقیدتی با اشاره به وضیعت بهداشتی و تغذیه و امکانات رفاهی این زندان و مشکالت جسمانی دراویش 
زندانی و عدم ارائه امکانات درمانی، این شرایط را منطبق با ویژگی های زندان در یک کشور اسالمی ندانستند و این وضیعت را دور از شان و کرامت 
انسانی دانستند. آنها همچین خواستار اجرای آیین نامه تفکیک زندانیان بر اساس اتهام شده و نگه داری دراویش و زندانیان عقیدتی را در بند جرایم 
سنگین شامل قتل و قاچاق را غیر قانونی دانستند و بهبود رسیدگی های درمانی و وضعیت تغذیه و هوا خوری و امور فرهنگی نیز از دیگر خواسته های 
این خانواده ها در این مالقات بوده است. آقای موسی احمدی، مدیر کل زندان های شیراز نیز در جواب قول مساعدت و پیگیری این وضعیت را به 

خانواده های این زندانیان داد.
یادآور می شود هم اکنون سه تن از دراویش آقایان صالح مرادی سروستانی، محمد علی شمشیر زن و کسری نوری در زندان عادل آباد شیراز به 
سر می برند، که از این میان آقای صالح مرادی که ۱۱ ماه را در زندان عادل آباد به سر می برد از بیماری و درد کلیوی رنج می برد و بارها تقاضای 
وی مبنی بر انتقال به اماکن درمانی بی نتیجه مانده است، همچنین آقای کسری نوری که نزدیک به 5 ماه را در زندان می گذراند به علت وضیعت 

بهداشتی نامناسب زندان دچار بیماری تنفسی شده است.

وخامت حال “محمدعلی شمشیرزن” درویش زندانی و عدم 
رسیدگی به وضع وی

محمدعلی شمشیرزن که اکنون بیش از ۳ ماه است که در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد از 
لحاظ جسمی وضعیت وخیمی دارد.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ محمدعلی شمشیرزن از دراویش شهرستان کوار که در اردیبهشت 
ماه سال جاری بازداشت و روانه زندان عادل آباد شیراز شد از لحاظ جسمی وضعیت بسیار وخیمی 
دارد. این درویش گنابادی دچار عفونت شدید ریه شده و پیگیری خانواده ی این زندانی عقیدتی برای 

انتقال وی به بیمارستان تا کنون بی نتیجه مانده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده که عفونت ریه این درویش گنابادی باعث تب شدیدی شده که روز گذشته با تمام پیگیری های انجام شده توسط 
خانواده ی ایشان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری به عمل آمده و پرسنل بهداری زندان عادل آباد فقط به تجویز مسکن برای این درویش زندانی 

بسنده کرده اند.
این برخوردها با زندانیان عقیدتی در زندان عادل آباد شیراز در موارد مختلفی تکرار شده که در ادامه این فشارها و عدم رسیدگی به وضیعت دراویش 
زندانی در زندان عادل آباد شیراز، خانواده های این زندانیان عقیدتی را بر آن داشت تا روز سه شنبه ۲4 مردادماه طی مالقاتی با مدیر کل زندان شیراز 
"آقای موسی احمدی" اعتراض خود به وضیعت ناگوار این زندانیان را به گوش این مقام مسئول برسانند که آقای موسی احمدی، مدیر کل زندان های 

شیراز نیز در جواب قول مساعدت و پیگیری این وضعیت را به خانواده های این زندانیان داد.
یادآور می شود هم اکنون سه تن از دراویش آقایان صالح مرادی سروستانی، محمدعلی شمشیر زن و کسری نوری در زندان عادل آباد شیراز به 
سر می برند، که از این میان آقای صالح مرادی که ۱۱ ماه را در زندان عادل آباد به سر می برد از بیماری و درد کلیوی رنج می برد و بارها تقاضای 
وی مبنی بر انتقال به اماکن درمانی بی نتیجه مانده است، همچنین آقای کسری نوری که نزدیک به 5 ماه را در زندان می گذراند به علت وضیعت 

بهداشتی نامناسب زندان دچار بیماری تنفسی شده است.
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انتقال صالح مرادی و کسری نوری به بیمارستان در پی اعتراض خانواده این 
دراویش به مدیر کل زندان شیراز

کسری نوری و صالح مرادی از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد روز ۲4 مرداد ماه به بیمارستان شهید مظفری 
شیراز منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ آقای صالح مرادی که درحالی که ماه هاست که از درد و ناراحتی کلیه رنج می برد به 
بیمارستان شهید مظفری شیراز منتقل شد و توسط پزشک مورد معاینات قرار گرفت و همچنین آقای کسری نوری نیز که به 

دلیل وضیعت ناگوار بهداشتی زندان به بیماری تنفسی مبتال شده بود، پس از تقاضا های مکرر مبتنی بر معاینه پزشکی به این بیمارستان منتقل شد، به گفته خانواده 
این دراویش این انتقال در پی مراجعه و اعتراض آنها نسبت به وضیعت ناگوار این زندانی ها به مدیر کل زندان شیراز "آقای موسی احمدی" انجام شد.

یاد آور می شود که در هفته  های ابتدایی مرداد ماه نیز دو تن دیگر از دراویش زندانی در زندان اوین تهران، آقایان امیر اسالمی و مصطفی دانشجو به اماکن درمانی 
منتقل شدند، اعزام آقای اسالمی در پی حمله قلبی وی صورت گرفت و همچنین اعزام آقای مصطفی دانشجو در اثر ناراحتی تنفسی بوده است، انتقال این زندانیان 

عقیدتی به مراکز درمانی با بستن دست بند و پابند صورت گرفته که این اقدام بر اساس آیین نامه های زندان غیر قانونی می باشد.بان نور در حبس بسر می برد.

برگزاری دادگاه کسری نوری در شعبه اطلسی شیراز
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ روز چهارشنبه هشتم شهریورماه جلسه رسیدگی به اتهامات کسری نوری از 
دراویش گنابادی شیراز به ریاست قاضی آشوری در شعبه ۱06 دادگاه جرائم عمومی شیراز »اطلسی« برگزار 
شد که وکالی این درویش گنابادی آقایان داوود منتظری و فریبرز یداللهی نیز در این جلسه حضور پیدا کردند.

اتهامات این درویش گنابادی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوسیله عضویت در سایت مجذوبان نور 
اعالم شد که پس از اعالم اتهامات توسط قاضی آشوری، کسری نوری با بیان اینکه از شهریور سال گذشته 

با اعمال فشار نیروهای امنیتی و اطالعاتی و با تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان کوار توسط آخوند شهبازی وقایع خونبار شهرستان کوار که 
منجر به بازداشت و زخمی شدن دراویش و کشته شدن یک تن از آنان شد توسط معاندین عرفان و تصوف آغاز شده و پرسنل سایت مجذوبان نور 
تنها به انتشار ظلم هایی که بر دراویش در آن واقعه رفته بود پرداخته اند، وی افزود: " اتهام تشویش اذهان و نشر اکاذیب در واقع متوجه مسبین این 
قائله است ولی اکنون افرادی که پشت این قائله بودند و موجب آزار و اذیت دراویش شدند کجا هستند ؟ کسری نوری در ادامه گفت: با نفوذی که 
مراکز امنیتی بر سیستم قضایی کشور دارند و به دلیل اینکه شما توانایی رسیدگی به قانون شکنی افرادی که در تمام طول بازداشت و بازجویی با 
رعایت نکردن حق قانونی من، به عنوان یک شهروند ایرانی، قانون اساسی را زیر پا گذاشتند و حقوق حقه ی من رو نقض کردند را ندارید من دادگاه 

را دارای صالحیت برای رسیدگی به پرونده نمی دانم و هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.
لزم به ذکر است که خانواده ی کسری نوری و تعدادی دیگر از دراویش گنابادی برای حمایت از برادر دینی خود در شعبه ۱06 دادگاه جزائی  اطلسی 
واقع در میدان اطلسی شیراز حضور یافته بودند. با حضور یافتن کسری نوری در ساختمان شعبه ۱06 مامورین امنیتی مانع از دیدار و نزدیک شدن 
خانواده این درویش می شوند و حتی با برخورد شدیدی برادر این درویش گنابادی را تهدید به بازداشت می کنند.همچنین اجازه حضور در جلسه دادگاه 

نیز به خانواده ی این درویش گنابادی داده نمی شود.
کسری نوری تا کنون ۲ مرتبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این درویش گنابادی یکبار در تاریخ ۲۱ دی ماه سال گذشته به اتهام 
فعالیت شبانه روزی و اقدام علیه نظام و عضویت در گروهک انحرافی بازداشت و پس از 46 روز حبس در اداره اطالعات شیراز و زندان عادل آباد 
شیراز با وثیقه 50 میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲4 اسفند ماه سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به نفع بیگانگان و ارتباط 

و مصاحبه با رسانه های بیگانه بازداشت شد.

اقدام به دستگیری و ادامه فشار بر دراویش شهرستان کوار با نزدیکی به 
سالگرد حمله خونین به دراویش این شهر

با گذشت نزدیک به یک سال از حمله بسیجی ها و لباس شخصی ها به دراویش گنابادی شهرستان کوار و دستگیری های 
صورت گرفته پس از این واقعه همچنان فشار بر دراویش گنابادی استان فارس و بخصوص شهرستان کوار ادامه دارد. در 

ادامه ی این فشارها، نیروهای امنیتی صبح امروز جهت بازداشت یک درویش گنابادی به منزل وی حمله کردند.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ صبح امروز مورخ ششم شهریورماه، 8 مامور لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی و 

قانونی با حمله به منزل آقای محمد علی دهقان با ایجاد رعب و وحشت برای خانواده ی وی قصد بازداشت این درویش گنابادی را داشتند و به علت حضور نداشتن 
ایشان موفق به دستگیری این درویش گنابادی نشدند.

لزم به ذکر است که با توجه به فشارها و احکام صادر شده برای دراویش شهرستان کوار توسط مراجع قضایی که با دخالت و فشار مستقیم نیروهای امنیتی 
صورت گرفته و با نزدیک شدن به سالگرد واقعه کوار که با حمله بسیجی ها و نیروهای لباس شخصی به دراویش شهرستان کوار منجر به زخمی شدن ده ها تن و 
بازداشت بیش از چند صد نفر از دراویش و شهید شدن یک تن از آنان )درویش شهید وحید بنانی( شد، مجددا تحرکات نیروهای خودسر و متحجر در استان فارس 
و بخصوص شهرستان کوار آغاز شده است که تحرکات جدید معاندین عرفان و تصوف نشانگر برنامه ای از پیش مدون شده برای فشارهای جدیدی بر دراویش 

این منطقه از استان فارس می باشد.
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دکتر آزمایش: گروه عماریون با خردگرایی و وحی دشمنی دارد
وضع درویشان گنابادی ایران هنوز وخیم است. صوفیان در سیاست دخالت 
دراویش  میکنند.  ایران شرکت  اسالمی  انتخابات جمهوری  در  ولی  نمیکنند 
حمایت  رأی  کروبی  از  ایران  جمهوری  رئیس  گذشته  انتخابات  در  گنابادی 
کردند که خود نشانه رفتار قانونی این گروه در چهار چوب جمهوری اسالمی 

ایران میباشد. با این وجود زندگی آنان در ایران در خطر است.
بنا به نوشته سایت هایی مانند »برهان نیوز« و سایت مسدود شده »ادیان 
نیوز« و سایت جدید التاسیس »ادیان. نت« که مرکز همه آنها در قم است - 

صوفیان در تمام شهرهای ایران حضور دارند.
مردم ایران به آنها رو میاورند چون مراکز عبادی و حسینیه دارند و در عین 
حال سازمانهای تعاونی و یا خانه سالمندان و درمانگاه ساخته اند و در نتیجه 
مردم جذب پروژه های اجتماعی و بعالوه مکتب عقیدتی آنها میشوند، و این 
خود برای حاکمان جمهوری اسالمی که ماهیتا تنوع را بر نمیتابند مساله یی 

دشوار و حل ناشدنی شده است.
دکتر مصطفی آزمایش که از سخنگویان برون مرزی دراویش گنابادی محسوب میشود و خود را از مریدان طریقه صوفی در ایران میداند، در مورد 
خطر فشارهای مستمر امنیتی برای برچیدن مراکز درویشان، با یادآوری مفاد مقاله هاِی سایت های مسبوق الذکر »ادیان نیوز« و »برهان نیوز« 

میگوید که »اینکه اینها هنوز برچیده نشده اند بخاطر ارتباط آنها با رسانه های بین المللی میباشد.«
ایران. صوفیان مثال سال های متمادی پایگاه  العمل حاکمان جمهوری اسالمی نیز آشکارمیباشد: فشار مضاعف به دراویش درون مرزی  عکس 

اطالعاتی به نام »مجذوبان نور« داشته اند که طبق توضیحات دکتر آزمایش دفتر آن در تهران بسته و تعطیل شد.
آقای آزمایش میگوید:»اینها آمدند و تمام گردانندگان این پایگاه خبری را که همه آنها یا حقوقدان و وکیل دادگستری و یا نویسنده بودند فقط بخاطر 
اینکه پایگاه خبری را برچینند همه آنها را گرفتند. الن یکساله که همه آنها زندانی هستند, بدون اینکه محاکمه شده باشند و بدون اینکه جرمی 

مرتکب شده باشند.«
در جواب این سئوال که دکتر آزمایش منشأ دشمنی جنبش سیاسی ضد صوفیان ایران را در کدام نیروها میبیند، او از گروه های حکومتی صحبت 

میکنند که یکی از آنها »کمی فاشیست تر از دیگری است.«
آقای آزمایش انتقاد میکند که این گروه های افراطی مذهبی با خرد گرایی و با عرفان اسالمی و وحی دشمنی شدید دارند.

مصطفی آزمایش می گوید »گروه عماریون« یکی از این دسته های افراطی در ایران است که اشخاصی مانند مهدی طائب، علیرضا پناهیان، سعید 
قاسمی، حسن عباسی، و مهدی نصیریان هم از همان طیف سیاسی میباشند.

تارنامه »عماریون« که تحت ریاست مهدی نصیریان است در واقع بخش ایدئولوژیک »هادیان بسیج« میباشد. تارنامه های دیگری هم مانند »برهان 
نیوز« از سایت های افراطی ایران محسوب میشوند.

با نگاه دقیق به سایت برهان نیوز در مییابیم که هم اکنون دو مرکز در شهر قم سرگرم بررسی راهکارهای مناسب در برخورد با سایر مکاتب دینی 
– مذهبی میباشند. این دو مرکز عبارتند از »دانشگاه ادیان و مذاهب« و »مرکز پژوهشی ادیان و فرق«.

در این مرکز به اصطالح پژوهش دینی در قم و سایت های وابسته به آن نه تنها به تصوف و عرفان به عنوان فرقه های ضاله اسالمی حمله میشود، 
بلکه همه ادیان دیگر نیز انحرافی و در شمار شیطان پرستی به شمار میروند. حتی در سایتهایی مانند »برهان نیوز« دشمنی بسیار عمیقی با فلسفه 

و منطق اسالمی و عموم مالهای حوزه ای شیعه عالقمند به فلسفه اسالمی مشاهده میشود.
در این سایت ها به اشخاصی مانند آیت اهلل محمدحسین طباطبایی و آیت اهلل جوادی آملی به شدت حمله میشود و روش فلسفی آنها برای درک 

معارف و تفسیر قرآن، نادرست و مردود معرفی میگردد.

رادیو فردا
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دراویش گنابادی عید سعید فطر را جشن گرفتند

تابنده مجذوبعلیشاه، قطب معظم  نورعلی  آقای حاج دکتر  با حضور حضرت  جشن عید سعید فطر 
سلسله نعمت اللهی گنابادی و مشایخ و مأذونین محترم و هزاران تن از دراویش و پیروان این سلسله، 

صبح روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه  در حسینیه امیرسلیمانی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، پس از اقامه نماز عید فطر، حضرت آقای مجذوبعلیشاه ضمن 
عرض تبریک عید، به ایراد سخنرانی پرداختند. عالقه مندان میتوانند سخنرانی حضرت آفای مجذوبعلیشاه به مناسبت عید فطر را از وب سایت مزار 

سلطانی و یا مجذوبان نور دانلود کنند.
گفتنی است پیروان و ارادتمندان طریقت نعمت اللهی گنابادی سایر شهرهای ایران نیز همزمان این جشن را در حسینیه های این سلسله برگزار کردند.

24
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تبلیغ و جو سازی بوسیله پخش سی دی های موهون علیه دراویش در شهرستان کوار و روستاهای اطراف 8 شهریور9۰

حمله سایبری به سایت مجذوبان نور ۱8 شهریور9۰

حمله به دفتر سایت مجذوبان نور و دستگیری مدیران و پرسنل سایت مجذوبان نور - بازداشت همراهان و 
بستگان مجروحان حادثه کوار در بیمارستان

۱4 شهریور9۰

وخامت حال چند تن از بازداشت شدگان حادثه کوار - حال بسیار وخیم وحید بنانی از مجروحین حادثه کوار 
در اثر اصابت گلوله توسط مأموران امنیتی  و شهادت وی در ساعت ۱8:3۰ روز سه شنبه پانزدهم شهریور ماه 

و در پی آن فشار و تهدید نیروهای امنیتی به خانواده شهید وحید بنانی و سعی در بسیجی معرفی کردن وی
۱5 شهریور9۰

بر شهر سروستان شیراز در  امنیتی حاکم  گنابادی - جو شدید  دراویش  از وکالی  بهروزی  امید  دستگیری 
مراسم تشییع جنازه شهید درویش وحید بنانی - تشدید فشار و بازداشت های نیروهای امنیتی  علیه وکالی 
دراویش گنابادی - تحت فشار و محبوس بودن مدیران و پرسنل بازداشت  شده سایت مجذوبان نور در بند 
امنیتی زندان اوین - مستقر شدن نیروهای انتظامی و امنیتی در ورودی شهر سروستان در روز مراسم ترحیم 
شهید درویش وحید بنایی جهت جلوگیری از ورود دراویش به شهر - برگزاری با شکوه مراسم ترحیم شهید 

درویش وحید بنایی در فضایی امنیتی

۱6 شهریور9۰

۱۰ شهریور9۰ اعزام نیروهای تندروی مذهبی به کوار و اعالم تظاهرات علیه دراویش کوار

از دراویش گنابادی توسط  نامعلوم - دستگیری دو تن  بیمارستان به مکانی  از  انتقال یک درویش گنابادی 
نیروهای امنیتی در کوار ۱9 شهریور9۰

آغاز خشونت خونین- برخورد مسلحانه و تیراندازی به سوی دراویش و حاکم شدن حالت امنیتی و نظامی بر 
شهرستان کوار ۱۱ شهریور9۰

آغاز بازداشت دراویش – بازداشت وکالی دراویش آقایان غالمرضا شیرزادی، امیر اسالمی و افشین کرمپور در 
فرمانداری کوار – ممانعت و جلوگیری از ورود دراویش به شهرستان کوار جهت عیادت از برادران ایمانی خود، 
بازداشت چندین تن از دراویش کوار،شهرکرد و سیرجان و کرج و سایر شهرهای ایران- برخورد مسلحانه با 

دراویش و زخمی شدن چهار تن )ابراهیم فضلی،اصغر کریمی،محمد علی سعدی، وحید بنانی(
۱3 شهریور9۰

شهریور 

9۰-9۱
روز شمار فاجعه خونین کوار

)در یک سال گذشته(
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 ادامه دستگیری دارویش گنابادی )فرشید یداللهی از وکال دراویش ، خانم فرزانه نوری از دراویش شیراز و 
فرزاد درویش از دراویش سروستان( - دراویش زخمی را از بیمه درمانی محروم نمودند 2۰ شهریور9۰

آزادی تعدادی از دراویش گنابادی و عدم تودیع وثیقه توسط سایر دراویش 2۱ شهریور9۰ 

24 شهریور9۰ انتقال وکال دراویش گنابادی به بند امیتی 2۰9 زندان اوین

تجمع دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین برای حمایت از برادران ایمانی در زندان اوین و بازداشت چند 
تن از دراویش در مقابل زندان 28 شهریور9۰

26 شهریور9۰ ادامه بازداشت دراویش گنابادی )بهزاد نوری از دراویش شیراز(

خطر شکنجه و اعتراف گیری،دراویش گنابادی بازداشت شده در وقایع کوار - مراسم یادبود و بزرگداشت 
درویش شهید وحید بنانی در تهران و سایر شهرهای ایران ۱ مهر9۰

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام دو تن از دراویش گنابادی )آقایان اکبری و بیرمی از دراویش کوار( 3 مهر9۰

آزادی ۱2 تن از دراویش گنابادی ۱۱ مهر9۰

تماس مدیران و پرسنل وب سایت مجذوبان نور با خانواده های خود پس 2۱ روز بی خبری مطلق 6 مهر9۰

۱2 مهر9۰ بازداشت آقایان حجت الل سعیدی و محمد جالل نیکبخت از دراویش گنابادی در سروستان

بازداشت دکتر عباس شرعیانی از دراویش گنابادی 7 مهر9۰

آزادی غالمرضا شیرزادی استاد دانشگاه، از دراویش گنابادی ۱4 مهر9۰

فشار بر دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل آباد شیراز ۱7 مهر9۰

23 شهریور9۰ انتقال یکی دیگر از دراویش مجروح از بیمارستان به مکانی نامعلوم
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برگزاری مراسم باشکوه چهلمین روز درگذشت شهید درویش وحید بنانی در سروستان 2۰ مهر9۰

انتقال امیر اسالمی از وکالی دراویش به بهداری اوین به دلیل وضعیت مخیم جسمی - وضیعت نامطلوب   
صالح مرادی در زندان عادل آباد 27 مهر9۰

ازداشت دو تن از دراویش گنابادی در کوار )یحیی دهقان و مهرداد کشاورز( 3 آبان9۰

تیراندازی )به خودروی خالی از سرنشین دراویش( و تحرکات  نیروی های امنیتی و بسیجی در کوار - برقراری 
جو امنیتی در کوار - انتقال یک درویش گنابادی)مهرداد کشاورز( به پالک ۱۰۰ شیراز – برکناری از کار آقایان 

اسماعیل روند لنگرودی و سعید رضا کمال از مدیران ارشد شرکت خودروسازی زامیاد به جرم درویشی
5 آبان9۰

اولین مالقات امید بهروزی پس از 5۰ روزی بی خبری مطلق - صدور وثیقه 4۰۰ میلیون تومانی برای حمیدرضا 
مرادی  از مدیران سایت مجذوبان نور 4 آبان9۰

انتقال مصطفی دانشجو از زندان ساری به بند امنیتی 2۰9 اوین 7 آبان9۰

۱4 آبان9۰ ادامه آزار و اذیت دراویش گنابادی در کوار

تفتیش و بازرسی منازل چند تن از دراویش گنابادی ساکن کوار ۱۰ بان9۰

انتقال وکال و مدیران سایت مجذوبان نور به بند عمومی زندان اوین پس از تحمل بیش از دو ماه حبس انفرادی ۱7 آبان9۰

مالقات خانواده رضا انتصاری با وی پس از 2 ماه بی خبری مطلق ۱2 آبان9۰

بازداشت 2 تن از دراویش گنابادی ساکن کوار )علیجان و یحیی دهقان( ۱9 آبان9۰

انتقال حمید مرادی سروستانی از مدیران سایت مجذوبان نور به بند عمومی زندان اوین پس از تحمل 68 روز 
حبس در سلول انفرادی 2۱ آبان9۰

بازداشت مهدی قنبری از دراویش گنابادی ساکن کوار 25 آبان9۰

انتقال محمد کاشانی فر از دراویش محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به سرخس جهت گذراندن دوره تبعید 29 مهر9۰
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26 آبان9۰ ابراز نگرانی خانواده های وکال و مدیران سایت مجذوبان نور پس از اولین مالقات

تیر اندازی لباس شخصی ها به سوی 2 درویش در کوار 27 آبان9۰

انتقال مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی به بند عمومی زندان اوین پس از تحمل یکماه حبس انفرادی 5 آذر9۰

۱۰ آذر9۰ اولین مالقات خانواده مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی پس از یکماه

عدم امنیتی و آسایش دراویش گنابادی در کوار ۱3 آذر9۰

23 آذر9۰ آزادی مهرداد کشاورز و علی جان دهقان از دراویش گنابادی ساکن کوار

شرایط وخیم چهار درویش گنابادی در زندان پیربنان شیراز ۱5 آذر9۰

29 آذر9۰ انتقال وکال و مدیران سایت مجذوبان نور به بند 35۰ زندان اوین

صدور قرارهای چند صد میلیونی برای وکالی دراویش گنابادی ۱6 آذر9۰

بازداشت نصرالل الله مدیر انتشارات حقیقت در تهران ۱ دی9۰

تفهیم اتهام وکال و مدیران سایت مجذوبان نور  8 دی9۰

بازداشت رضا پیشکار از دراویش گنابادی ساکن کوار  ۱2 دی9۰

حمله و یورش نیروهای امنیتی توسط سالح گرم به منزل یک درویش گنابادی در کوار  ۱4 دی9۰

آزادی آقایان امید اکبری و مهدی قنبری از دراویش گنابادی کوار 29 آبان9۰
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ادامه بازداشت دراویش گنابادی )کسری نوری در شیراز، خانم سیمین نعمت اللهی و آقایان علی مرتضایی ، 
حسام الدین باتمانی و یوسف محمدرضایی در تهران( 2۱ دی9۰

آزادی چهار درویش گنابادی ساکن شهرستان سروستان پس از پایان دوره محکومیت  ۱۱ بهمن9۰

آزادی خانم سیمین نعمت اللهی با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی ۱6 بهمن9۰

ضرب و شتم علی مرتضایی از دراویش گنابادی در بند امنیتی زندان اوین 2۰ بهمن9۰

صدور قرار وثیقه 5۰ میلیونی برای کسری نوری و انتقال وی به زندان عادل آباد شیراز 23 بهمن9۰

آزادی کسری نوری پس از تحمل 47 روز حبس با قرار وثیقه 5۰ میلیون تومانی 7 اسفند9۰

حمله نیروهای امنیتی امنیتی و انتظامی به منزل یک درویش گنابادی در کوار - انتقال کاظم دهقان به زندان 
عادل آباد شیراز 29 بهمن9۰

آزادی علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین 8 اسفند9۰

آزادی نصرالل الله از دراویش گنابادی و مدیر انتشارات حقیقت با قرار وثیقه 2۰۰میلیونی تومانی ۱ اسفند9۰

ضرب و شتم کاظم دهقان در بازداشتگاه حفاظت اطالعات شیراز ۱4 اسفند9۰

محکوم شدن آقایان پرویز ملکشاهی، رضا قوامی، حسین فرجی، نعمت حیدری و عبدالرضا دائمی به 6 ماه 
حبس 22 اسفند9۰

بازداشت مجدد کسری نوری به اتهام مصاحبه با رادیو های بیگانه - عدم رسیدگی پزشکی و وخامت جراحت 
دست رضا انتصاری 24 اسفند9۰

انتقال علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی به بند 35۰ اوین ۱2 بهمن9۰
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وخامت حال حمیدرضا مرادی درویش زندانی بند 35۰ اوین و عدم رسیدگی به وضعیت وی - رحلت شیخ 
بزرگور سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی جناب آقای حاج شمس الدین حایری »ارشاد علی« و جلوگیری از 
خروج جسد ایشان از تهران جهت دفن در بیدخت و یا کرمان بنا بر وصیت ایشان – برگزاری مراسم باشکوه 

خاکسپاری جناب آقای ارشاد علی در بهشت زهرای تهران در جو شدید امنیتی
7 فروردین 9۱

وضعیت وخیم کاظم دهقان در زندان عادل آباد شیراز ۱۱ فروردین 9۱

انتقال کسری نوری به بند سبز جوانان زندان عادل آباد شیراز ۱5 فروردین 9۱

انتقال حمید مرادی سروستانی به بیمارستان مدرس تهران ۱7 فروردین 9۱

درخواست مطالعه پرونده اتهامی وکالی زندانی بند 35۰ اوین - انتقال افشین کرم پور از وکالی محبوس در 
بند 35۰ اوین به بیمارستان 29 فروردین 9۱

انتقال کسری نوری از بند سبز جوانان زندان عادل آباد شیراز به مکان نا معلومی به دلیل شکایت آخوند بند به 
دلیل خواندن نماز به صورت فردی و وضعیت وخیم وی 2۰ فروردین 9۱

محاربه،فساد فی االرض و حمل سالح غیر مجاز از موارد اتهام دراویش کوار ۱ اردیبهشت 9۱

تعیین تاریخ برگزاری دادگاه دراویش زندانی اوین و عدم ارائه پرونده به وکال جهت مطالعه 23 فروردین 9۱

لزوم مجوز نماز خواندن برای دراویش زندانی عادل آباد و ادامه تبلیغات سوء علیه عرفان و تصوف 6  اردیبهشت 9۱

انتقال و بستری شدن مصطفی دانشجو در بیمارستان پس ار وخیم شدن وضعیت وی 8  اردیبهشت 9۱

بازداشت محمد علی شمشیر زن از دراویش گنابادی ساکن کوار 9  اردیبهشت 9۱

وخامت حال حمید مرادی  و انتقال وی به بیمارستان ۱2 اردیبهشت 9۱

انتقال مجدد کسری نوری به قرنطینه زندان مرکزی شیراز و فشار و تهدید به خانواده وی ۱4 اردیبهشت 9۱
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25 اردیبهشت 9۱ اعتراض و عدم شرکت کسری نوری در جلسه آخرین دفاع به علت عدم حضور وکیل

26 اردیبهشت 9۱ اعتراض و عدم شرکت دراویش زندانی اوین و وکالی ایشان در جلسه دادگاه

فتنه و جو سازی متحجرین علیه دراویش گنابادی و تهدید به تخریب حسینیه دراویش در شهرستان گراش 
و بازداشت 5 درویش گنابادی در این شهر ۱8 خرداد 9۱ 

ادامه فشار و بازداشت دراویش گنابادی )آقایان منوچهر زارع از دراویش دهستان فرمشکان ار توابع کوار، 
علی شفیعی و امین ابوالحسنی از دراویش بخش صقاد شهر آباده( 29 خرداد 9۱ 

نوزده تن از دراویش گنابادی ساکن کوار به دادگاه احضار شدند 22 خرداد 9۱ 

ممنوع المالقات شدن کسری نوری به دلیل درگیری و توهین و تنبیه برای خواندن نماز به صورت فرادا ۱ تیر 9۱

24 خرداد 9۱  بستری شدن حمید رضا مرادی در بیمارستان طالقانی تهران

رد صالحیت  شدن احسان الل حیدری در دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکالی دادگستری استان 
لرستان از وکالی دراویش گنابادی 6 تیر 9۱

وضعیت وخی  حمید و صالح مرادی سروستانی از دراویش گنابادی ۱7 تیر 9۱

برگزاری جلسه بازپرسی کسری نوری پس از 4 ماه بالتکلیفی ۱8 تیر 9۱

برگزاری دادگاه ۱۱ تن از دراویش گنابادی در شیراز و صدور قرار های ۱۰۰ و 5۰ میلیون تومانی 25 تیر 9۱

محکومیت علیرضا روشن در دادگاه انقالب تهران به 5 سال حبس ۱9 تیر 9۱

احضار ۱7 تن از دراویش گنابادی کوار به دادگاه انقالب شیراز 4 مرداد 9۱

آزادی آقایان کاظم دهقان و حمید آرایش از دراویش گنابادی با وثیقه ۱5۰ میلیون تومانی برای هر کدام 22 تیر 9۱
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تمدید قرار بازداشت کسری نوری از درویش گنابادی ساکن شیراز برای سومین بار 7 مرداد 9۱

احضار مصطفی عبدی از دراویش گنابادی به دادگاه انقالب تهران 9 مرداد 9۱

احضار مصطفی عبدی از دراویش گنابادی به دادگاه انقالب تهران ۱۱ مرداد 9۱

آزادی عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی پس از 6 روز  2۱ مرداد 9۱

بازداشت آقای عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندر عباس ۱6 مرداد 9۱

انتقال صالح مرادی و کسری نوری به بیمارستان  در پی اعتراض خانواده این دراویش به مدیر کل زندان شیراز 
به دلیل وضعیت نامناسب زندان  24 مرداد 9۱

ترخیص زود هنگام مصطفی دانشجو از بیمارستان و انتقال وی به زندان اوین 2۰ مرداد 9۱

وخامت حال محمد علی شمشیر زن  درویش زندانی و عدم رسیدگی به وضع وی 26 مرداد 9۱

اقدام به دستگیری و ادامه فشار بر دراویش گنابادی شهرستان کوار با نزدیکی به سالگرد خونین بر دراویش 
این شهر 6 شهریور 9۱

برگزاری دادگاه کسری نوری در شعبه اطلسی شیراز 8 شهریور 9۱


