
  :كالبدشكافي يك حادثه
  تخريب حسينيه دراويش گنابادي با چه هدفي؟

  
  شهبازيعبداهللا 

  
) 1384 بهمـن    24(سينيه دراويش گنابادي    از زمان وقوع درگيري قم و تخريب ح       

گفت   شم سياسي و تجربه تاريخي به من مي       . نگريستم  بدبيني  به اين حادثه به ديده      
تواند طبيعـي   كه در اوضاع حساس كنوني منطقه و تهديدات عليه ايران اين بلوا نمي            

رافروخته دانستم اين فتنه را كه ب       نمي. ولي چند و چون ماجرا برايم روشن نبود       . باشد
دراويش گنابادي، مقامات امنيتي قم : و تحريكات از جانب كه سازماندهي شده است

يا محافل افراطي؟ در روزهاي اخير فرصتي پيش آمد تا با دو تن از مطلعـين سـاكن                  
منابع اصلي يادداشت حاضر گفتگوي مـن       . قم مصاحبه كنم و ابعاد حادثه را بسنجم       

 و مجتهدان جوان و مورد وثوق اسـت و ديگـري از             يكي از فضال  : با اين دو تن است    
سرانجام، ديشب . بنيانگذاران و گردانندگان هيئت فاطميون قم كه در ماجرا دخيل بود

. گزارشي از نتيجه بررسي كميته تفحص در پيرامون حادثه قم ديـدم           » فردا«در وبگاه   
  :  آمده استاين گزارشدر 

كميته بررسي كننده ماجراي تخريب حسينيه دراويش گنابـادي در قـم          
حمله به اين حسينيه را كاري اشتباه و ناشي از ارائه اطالعات غلط بـه               

در گزارشي به مسئوالن ... كميته... مسئوالن، علما و مراجع تقليد دانست   
همـراه بـا اسـالم و تـشيع و          اعالم كرد كه دراويش گنابادي يكي از فـرق          

بر . انقالب بوده و از جانب آنان هيچ خطري متوجه جامعه شيعي نيست           
هـايي از     اساس اين گزارش، بزرگنمايي خطر اين گروه باعث تحريك گروه         

مردم و برخي از علما و مسئوالن شد كه اين امر ماجراي تخريب حسينيه              
 كـه در  -كننده اين مـاجرا كميته بررسي ... آنان در قم را به همراه داشت  

آن افرادي از وزارت اطالعات، وزارت كـشور، نيـروي انتظـامي و نيـروي          
 اعالم كرد كه اخـتالف بـر سـر مالكيـت            -مقاومت بسيج حضور داشتند   

توانـست    حسينيه دراويش گنابادي قم يك امر كوچك شهري بود و مـي           
 ولي بـا    فصل شود   و  حل) شريعت(وسيله شهرداري و اوقاف و مالك آن          به

دخالت برخي نهادها و افراد غيرمسئول در اين ماجرا يك پديـده محلـي              
. به يك ماجراي امنيتي و ملّي تبديل شد كه قطعاً كاري ناشايـست بـود            

در اروپا و   ) ص(اين امر پس از ماجراي اهانت به ساحت حضرت رسول           
انسجامي كه در اعتراض به اين امر در جهان اسالم ايجاد شد يـك امـر                



  ۲

شود و اين در حالي است كـه ايجـاد جنـگ و        افكنانه محسوب مي    فرقهت
  ... تفرقه مذهبي در دستور كار دشمنان اسالم قرار دارد

در نتيجه مـصمم شـدم      . گزارش فوق مؤيد فرضيات اوّليه و نتايج بررسي من بود         
عكس در    روشن است كه تعلقي به دراويش ندارم كه به        . كه ديدگاه خود را منتشر كنم     

هاي استعماري در تقويت يا ايجاد         خود از نقش كانون    ]2[هاي     و مصاحبه  ]1[قاالت  م
 نتيجه بررسي من بـه      بهرروي،. ام هاي دراويش، مانند بكتاشيان، گفته        برخي از فرقه  
  : شرح زير است

  
هيئـت  : در ماجراي تخريب حسينيه دراويش گنابـادي در قـم سـه نيـرو مـؤثر بودنـد                 

  . هاي امنيتي كشور در استان قم، دراويش طريقت گنابادي فاطميون قم، يكي از دستگاه
االسالم و المسلمين شيخ مرتضي آقا تهراني، از          مقتداي معنوي هيئت فاطميون حجت    

هاي اخير، پس از صـعود دولـت دكتـر            سال حوزه علميه قم، است كه در ماه         ضالي ميان ف
او در انتخابات اخير سفرهايي به برخي نقاط كشور كـرد           . نژاد، شهرت يافته است     احمدي

آقـاي تهرانـي    . نژاد جلـب كنـد      جمهوري احمدي   و كوشيد تا نظر علما را به سود رياست        
نـژاد شـهرت يافـت و تـصاوير وي در             لـت دكتـر احمـدي     اخيراً به عنوان معلم اخالق دو     

همـين پيـشينه كـافي بـود تـا آقـاي            . ها پخش كردند    جلسات هيئت دولت را خبرگزاري    
پيونـد هيئـت    . هـاي پيچيـده بـدل كنـد         ها و دسيسه    جويي  تهراني را به آماج برخي انتقام     

اي اسـت كـه هـر         ونـه گ  نژاد به   فاطميون با آقاي تهراني از يكسو و پيوند تهراني با احمدي          
توان به آقاي  گونه عملكرد سوء و حركت افراطي از سوي هيئت فاطميون را به سادگي مي 

نژاد نـسبت داد و چنـين القـاء كـرد كـه حاميـان                 تهراني و از اين طريق به دولت احمدي       
نژاد گروهي از روحانيون قشري و افراطي هستند كه بـا بـه               معنوي و روحاني دكتر احمدي    

اند و مـانع و       گري مساعد يافته    تازي و افراطي    يدن دولت جديد فضا را براي يكه      قدرت رس 
  . شناسند رادعي نمي

هـاي    ها پيش در جـستجوي مكـاني بـراي انجـام فعاليـت              هيئت فاطميون قم از سال    
رئيس هيئت، كه از    . شد   هيئتي خود بود ولي به دليل عدم تمكن مالي موفق نمي           -مذهبي

رود، به شدت از عدم امكـان مـالي هيئـت و نداشـتن                ه شمار مي  مداحان معروف كشور ب   
  . مكاني مناسب دلگير بود

از سوي ديگر، آقاي سيد احمد شريعت، شيخ سلسله گنابادي، و برادر وي، دكتر سيد               
حسن شريعت، از مدتي پيش قصد داشتند در جوار ساختمان مطب دكتر شريعت و خانه               

اي احـداث     حـسينيه ) بهترين نقطه قـم   (بان ارم   مسكوني سيد احمد شريعت در نبش خيا      
هاي امنيتي    طور علني ساخت و ساز را شروع كردند ولي يكي از دستگاه             آنان ابتدا به  . كنند
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در نتيجه، مخفيانه سـاخت و سـاز را ادامـه دادنـد و از               . استان از ادامه كار جلوگيري كرد     
دستگاه امنيتي فـوق،    .  بردند طريق ساختمان شريعت و كوچه پشت احداث بنا را به پايان          

رغم اطالع، از عمليات ساخت جلوگيري نكرد و اجازه داد كه بناي حسينيه، بـا صـرف                   به
پس از اتمام و افتتاح ساختمان فوق، دستگاه امنيتي به          . صدها ميليون تومان، به اتمام رسد     

سينيه شريعت گفت كه ح. آقاي سيد احمد شريعت مراجعه كرد و خواستار تعطيل آن شد         
پاسخ داده شد كه اگر موقوفه است بايد اداره اوقاف درباره صالحيت متولي             . موقوفه است 

جويي و برخالف عرف است زيرا بسياري از مراجـع و علمـا،               اين خواست بهانه  . نظر دهد 
نام خـود     خواهند موقوفات مربوط به آنان زير نظر اداره اوقاف باشد، موقوفات را به              كه نمي 
شمار  گونه امالك از نظر ثبتي شخصي است ولي از نظر شرعي موقوفه به            اين. دكنن  ثبت مي 

بهرروي، كمي بعد دستگاه امنيتي اعالم كرد كه متولي حسينيه از نظر اداره اوقـاف               . رود  مي
اين در حالي است كـه آقايـان        . صالحيت ندارد و بايد ساختمان را به اوقاف تحويل دهد         

نام محمـد شـريعت، شـهيد         ارند و پسر دكتر شريعت، به     شريعت در قم به تدين شهرت د      
) منـشعب از كوچـه بيگـدلي      (اي در محله صفائيه       انقالب يا جنگ تحميلي است و كوچه      

هـاي مختلـف صـوفيه        عالوه، دراويش سلسله گنابـادي در ميـان طريقـت           به. نام اوست   به
ه در موضع عنـاد بـا       هاي صوفي   روند؛ برخالف برخي از فرقه      شمار مي   ترين ايشان به    معتدل

شوند،   جمهوري اسالمي ايران قرار ندارند، از نظر شرعي قطعاً مسلمان شيعه محسوب مي            
. شان محتـرم اسـت و كـسي حـق تعـرض بـه آن را نـدارد                   و به تبع آن اموال و موقوفات      

الشرايط باور دارند، و بنا به ادعـاي خـود    دراويش گنابادي نه تنها به تقليد از مجتهد جامع    
نـام    باشند، بلكه حتي به احداث مكاني بـه         اي مي   العظمي خامنه   اهللا  ان بعضاً مقلد آيت   ايش

 ايـن طريقـت چنـين       وبگـاه در  . دانند  اعتقاد ندارند و مسجد را محل عبادت مي       » خانقاه«
  : خوانيم مي

 هيچگونـه اختالفـي در اعمـال و         اين سلسله چون در ظاهر و وظايف شـرعيه        
عـشريه ندارنـد بـه حـسب ظـاهر و             اعتقادات با علماي اعالم و شيعه حقه اثني       

نام   لباس و محل عبادت كه مسجد است تمايزي نداشته و حتي محل خاصي به             
تـرين علـت      خانقاه را كه موجب دوئيت و تشتت گردد معتقد نيستند چه بـزرگ            

سـيد  ... (داننـد   اد فرق مختلف اسـالم مـي      ضعف و انحطاط اسالم را همين ايج      
اللهـي    اهللا جذبي اصفهاني، خالصه اصول تعليمات و رويه سلسله نعمـت           هبت

  )اديسلطانعليشاهي گناب
دستگاه امنيتي حسينيه شريعت را تعطيل و مهروموم كرد و سپس مسئول دستگاه فـوق،     

شتن مكـان آبرومنـدي     كه از وضع مالي هيئت فاطميون و عالقه و تالش رئيس آن براي دا             
تواند حسينيه آماده و مجهزي را در اختيار هيئت قرار            مطلع بود، به وي پيشنهاد كرد كه مي       
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اسـت و نظـر مـسئولين       » معاندين نظـام  «قول مسئول فوق در دست        اي كه به    دهد؛ حسينيه 
االسـالم و المـسلمين       در ايـن زمـان حجـت      . يد از آنان است     نظام و مراجع عظام بر خلع     

دستگاه امنيتي از حسينيه رفع پلمب كـرد و در روز عيـد غـدير               . اني در سفر آمريكا بود    تهر
مراسم افتتاح حسينيه با حضور اعضاي هيئت فـاطميون و مـسئولين            ) 1384 دي   28(خم  

گويد كه در تماس تلفني با آقاي تهرانـي           رئيس هيئت مي  . استان در محل فوق برگزار شد     
تـر و     اي هيئت در مراسم افتتاح حسينيه شركت كنند نه بيش         ايشان تنها اجازه داد كه اعض     

از عيد غدير حسينيه در اختيار هيئت       . هيئت قصد تصرف و استقرار در حسينيه را نداشت        
  . فاطميون قرار گرفت

. اندكي بعد آقاي تهراني از آمريكا بازگشت و با مسئول دستگاه امنيتـي مالقـات كـرد                
سيد كه چه مدارك كتبي دال بر نظر موافق مسئولين نظام بـا            آقاي تهراني از مقام امنيتي پر     

. مسئول فوق گفت كـه مـدركي در اختيـار نـدارد           . تصرف حسينيه شريعت در اختيار دارد     
بـه چـه دليـل امـوال        «: آقاي تهراني پس از احراز عدم وجود مجوز شرعي و قانوني گفت           

اين مالقـات آقـاي تهرانـي       در پي   » .كنيد، مال مسلم محترم است      مسلمين را مصادره مي   
 هيئت مكان فوق را تخليه      1384 بهمن   5دستور خروج هيئت از حسينيه را صادر كرد و در           

  . نمود
در گفتگو با من ديـدگاه آقـاي        ) از بنيانگذاران و گردانندگان هيئت فاطميون     .... (آقاي  

  : تهراني را چنين بيان كرد
حجـت  . را بـرايم گفـت  ] امنيتيمسئول  ... [حاج آقا تهراني جريان مالقات با       

حاج . گويد كه نظر دستگاه متبوعش است       مي] مسئول امنيتي . [خواهد  شرعي مي 
» .كنـد   نظر دستگاه متبوع وي براي ما حجت شـرعي ايجـاد نمـي            «: گويد  آقا مي 

هـا    در روزنامـه  ] نظر مراجع دربـاره تخريـب حـسينيه       : [گويد  مي] مسئول امنيتي [
ها   از اول هم بچه   . شود  ها براي ما حجت نمي      زنامهرو«: گويد  حاج آقا مي  . هست

بعـد  .) حاج آقا نبودند، در آمريكـا بودنـد       ] زمان اشغال [آن موقع   (» .اشتباه كردند 
  .حاج آقا فرمودند كه اينجا را خالي كنيد

با حاج آقا كه صحبت كردم، حاج آقا فرمودند كه من اصالً نظرم اين نبوده كه                
بـا مـن    ] رئـيس هيئـت   ... [، آقاي   ]در آمريكا [ه حاج آقا    قبل از تلفن ب   . بروند تو 

كنم حاج آقـا راضـي        فكر نمي : من گفتم . تلفني صحبت كرد كه اينجور و آنجور      
اهللا سـيد محمـد       حـسينيه آيـت   [شود مثل جريـان حـسينيه شـيرازي           مي. بشوند

من گفتم كـه از حـاج آقـا تهرانـي           . و اصًال درست نيست براي هيئت     ] شيرازي
ديـدي  : بودم، حاج آقـا گفـت     ] تهراني[ چهار روز قبل پيش حاج آقا        من. بپرس

گويند از اول هـم      مي: گويند؟ گفتند   چي مي : گويند؟ گفتم   چي پشت سر من مي    
. كه نظر من ايـن نبـوده        در حالي .] حسينيه را اشغال كنند   [شما گفتيد بروند آنجا     
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  .  اصالً نگفتم بروندخود حاج آقا گفت كه من. سازند حاج آقا متأسفانه مي: گفتم
خواهند توپ ببندند در زمين ما، واال پيشنهاد اصـلي از طـرف خـود     ها مي   اين
  . بوده] مسئول دستگاه امنيتي... [آقاي 

با خروج هيئت فاطميون، دراويش در حسينيه مستقر شـدند و بـه امـوال باقيمانـده از                   
امنيتي اعالم كـرد كـه بايـد        پس از استقرار دراويش، دستگاه      . هيئت مطلقاً تعرض نكردند   

ويژه از كردستان و لرسـتان، بـراي         دراويش گنابادي از سراسر ايران، به     . مكان را تخليه كنند   
حمايت از حسينيه وارد قم شدند و به مدت سـه روز در خيابـان ارم و كوچـه منتهـي بـه                       

 دستگاه امنيتي اعالم كرد كه تحصن دراويش مخـل نظـم عمـومي   . حسينيه تحصن كردند  
دراويـش  . هـا را بـه خـارج از شـهر قـم هـدايت كنـد                 است و حاضر است با اتوبوس آن      

دراويـش بـر روي     . ها وارد عمـل شـدند       عليه آن » مردم«نام    در نتيجه گروهي به   . نپذيرفتند
نيـروي  . هاي منتهي به حسينيه مستقر شدند و بـا چـوب و سـنگ مقابلـه كردنـد                 بام  پشت

 بعد از ظهر خيابان ارم مملو از جمعيتـي كثيـر            9:30ت  تا ساع . انتظامي نيز وارد عمل شد    
 نفر  2000 الي   1200در اين حادثه حدود     . ها براي تماشا گرد آمده بودند       تر آن   بود كه بيش  

  .  نفر زخمي شدند300از دراويش دستگير و زنداني و حدود 
فرداي آن روز ساختمان حسينيه و ساختمان مـسكوني آقـاي شـريعت و مطـب دكتـر               

ت با لودر تخريب شد، استاندار قم ماجرا را به عنوان توطئـه صـوفيه مطـرح كـرد و                    شريع
هاي دراويش  ها و فرقه نمايشگاهي برگزار شد كه در آن عمليات غيراخالقي برخي از گروه        

منابعي كه با آنان مصاحبه كردم، هر دو، انتساب برخـي        . شد  ها نسبت داده مي     به گنابادي 
ها انعكاس يافـت،       حسينيه و دراويش گنابادي را، كه در رسانه        مفاسد نسبت داده شده به    

ها را جعليات مضحكي دانستند كه مـورد تمـسخر مـردم قـم قـرار                  كلي منكر بوده و آن      به
  . گرفته است

كه گفتم، در ميان      به اين ترتيب، در پي اين شعبده، سلسله دراويش گنابادي كه، چنان           
رفـت و داراي پيـروان كثيـري در     شـمار مـي   آنان بـه  ترين    هاي موجود دراويش معتدل     فرقه

سراسر كشور، از جمله در لرستان و كردستان، است عمالً به يك معضل مهم امنيتـي بـدل            
آزار   هـاي دينـي بـي       نژاد به سركوب فرقـه      شد؛ و در پيامد آن از يكسو دولت دكتر احمدي         
  . اسالمي به راه افتاداي عليه جمهوري  متهم شد و از سوي ديگر موج تبليغاتي گسترده

  : يكي از منابع من، كه از فضال و مجتهدان مورد وثوق قم است، گفت
بسياري از مردم قم تا پيش از اين درگيري اصوالً از وجود دراويش گنابادي در               

اين حادثه عـالوه بـر بزرگنمـايي طريقـت فـوق و ايجـاد               . شهر قم مطلع نبودند   
نـژاد را در شـهر        بوبيت دولت احمدي  مظلوميت شديد براي آن كاهش شديد مح      

توانند در    چگونه است كه يهوديان و مسيحيان مي      : پرسند  مردم مي . قم سبب شد  



  ۶

كند ولـي     ها حمايت مي    ايران داراي ملك و عبادتگاه باشند و دولت از حقوق آن          
ناگاه گروهي از دراويش معتدل مسلمان و شيعه، كه تـاكنون بركنـار از مـسائل                به

شوند و حق داشـتن عبادتگـاه و          ، به عنوان نيروي معاند معرفي مي      سياسي بودند 
  شود؟  حتي وقف كردن اموال شخصي از ايشان سلب مي

تشكيل كميته تحقيق و گزارش صريح و منصفانه آن دال بر محكوميت اقدام جاهالنه،              
يافته، اشغال و تخريب حـسينيه شـريعت اقـدامي            و به گمان من توطئه سنجيده و سازمان       

يابي دقيـق     نژاد است كه بايد با ريشه       سورانه و قابل ستايش از سوي دولت دكتر احمدي        ج
جسورانه از اينرو كه گزارش فوق بـرخالف        . ماجرا و شناسايي انگيزه عامالن آن كامل شود       

جو سنگيني است كه در پوشش مقابله با صوفيه و دفاع از حرمت و تقدس شهر قم ايجاد                  
داد، كـه بعـضاً    گونه اقدامات خودسرانه و مـشكوك رخ مـي          از اين  در گذشته نيز  . شده بود 

سـازان    المللي داشت، ولي مسئولين وقت در قبال آن سكوت و با حادثه             تبعات سنگين بين  
دهـد   نژاد با تشكيل كميته فوق نشان داد كه اجـازه نمـي      دكتر احمدي . كردند  مماشات مي 

حساس كنوني ماجراهـاي ديگـري از       هاي مشكوك در برهه       ماجراجويان خودسر يا دست   
  .اين دست بيافرينند
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