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  قصد این قوم خطا باشد

  22/12/92:خروم  ،هبنش جنپ زور ،سرج تیاس :عبنم
  

  بازار اگر سودیست با درویش خرسند استدر این 
  ردان به درویشی و خرسنديــــعمم گـــا منــخدای

چند صد درویش دستگیر شده و برخی از . اویش نعمت اللهیِ گنابادي رفته، حقیقتا تلخ و تأسف آور استرآنچه در روزهاي اخیر بر د
  .ددر مقابل دادستانی ضرب و شتم شده اناعضاي خانوادة محترم ایشان 

در تورنتو نیز توفیق آشنایی و دوستی با . ایامی که ایران بودم، با برخی از دراویش گناباديِ عزیز، دوستی شخصی و رفت و آمد داشتم
« این جماعت شریف، . ی برده امويِ واففل معنويِ پر از انس ایشان شرکت کرده و بهره هاي معنابرخی دیگر از این دراویش را یافته، در مح

این جماعت و در پیچیدن با . هاضمۀ فراخ روي گشاده و  نی و آزاده و اخالقی و دیندار بااند و متساهل، مردمانی دوست داشت» صلح کل
  .عرفا ناروا و غیر موجه استهاي ایشان، اخالقا و شرعا وآزار و اذیت خانواده

  :استت اهللا مصباح یزدي اخیرا گفته آی
حقوق بشر غربی و حقوق شهروندي به معناي برابري مسلمان و بهائی، ربطی به اسالم ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهروندي به «

اسالم، هرگز یک یهودي و مسلمان را . ..ی و حرکت امام، کامالً مخالف استمعنایی که در غرب تعریف شده با روح اسالم و قانون اساس
اي نام  گاه عده . ها در همه حقوق نیست گیرد، اما این به معناي تساوي آن ، هرچند حقوقی را براي یهودي هم در نظر میداند مساوي نمی

  .»دهند خواهند بگذارند، اما این واقعیت را تغییر نمی هر اسمی می. گذارند شهروند درجه دوم بر آن می
  

همۀ  است، چرا کهتفکیکی که البته غیر اخالقی و ناروا و ناموجه ( تفکیک کرد  گرفتم که  باید میان شهروندان درجه اول و درجه دوم
؛  )و از این حیث تفاوتی میان شیعیان و سنی ها و یهودیان و مسیحیان و بهائیان نیست انددر مقابل قانون مساوي معتقداتشان شهروندان فارغ از 

 چرا با این جماعت. شهروندان درجه اول به حساب می آیند در زمرةبه زعم مصباح یزدی اند و و متشرع شیعه  مسلمانِدراویش گنابادي که 
ه سبک صوفیانه و عبادت و نیایش ب زیست دینی خویش ن نحوةبه رسمیت شناخته شدمگر ایشان خواسته اي جز اینچنین برخورد می شود؟ 

به خود دیده، چه  خطري دارد و متضمن بسیار  قدمت دارد و  دراویشِیه که چند صد سال در ایران زمین میراث صوفاحیاي و عارفانه دارند؟ 
به اقتفاي شیخ  را نصیب بردن و ا خطاب کردن و تجربه هاي دینی  و معنويدر خانقاه ها و ذکر گفتن و خداوند ر چه تهدیدي است؟ نشستنِ

خالیقرا توصیه  بر ، شفقت ورزيِ بی دریغِ »این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسیدهر کس که در « ابوالحسن خرقانی که می گفت 
  کردن، چه خللی در اوضاع کشور پدید  می آورد؟  

روحانی صورت نگرفته، اما رواست که رئیس جمهور و همکاران حسن با اذن و رضایت دولت  هاي گسترده می دانم که این دستگیري 
حجه دادخواهانه به  جمعی از دراویش نامۀ از اینرو ( حق شهروندان را  روا نمی انگارندبه حقوق شهروندي باور دارند و تبعیض در  ایشان که

عرفانی  سلوكو  ظلمی که بر این جماعت می رود، متوقف گرددمگر تمام مساعیِ خویش را بکار گیرند تا ؛ )نوشته اند علی یونسی االسالم
  :شناخته شود ایشان به رسمیت
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  ر هالهل دارندـال زهــدان بــدردمن
 قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی


