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  م٢٠٠٨ سپتمبر   ٦                                                                                                        محمد انصاری

  
  

  ايرانتخريب مدرسه دينی امام ابوحنيفه عظيم آباد زابل
  

هدان و تحت نظر مديريت اين حوزه با علميه دارالعلوم زا  ۀمدرسه دينی عظيم آباد زابل در واقع يکی از شعب حوز
 .شد  حافظ محمد علی اداره می ليت داخلی جناب مولویؤمس

اين مدرسه در واقع همان مدرسه دينی لوتک بود که حدود هفده سال پيش طی قراردادی بين مرحوم موالنا محمد گل 
 علميه دارالعلوم زاهدان قرار گرفت و ۀای از شعب حوز االسالم رسمًا شعبه و مديريت دارالعلوم زاهدان حضرت شيخ

 ٤٠سنت منطقه سيستان که بيش از  ای برای اهل در طول سنوات گذشته خدمات علمی، فرهنگی و تبليغی شايسته
 نفر طلبه از نظر جمعيت، دومين ٦٠٠دهند ارائه داده است و نيز اين مدرسه با  درصد جمعيت سيستان را تشکيل می

سنت سيستان و بلوچستان بوده و در  ارس اهلمدرسه شورای هماهنگی مد
سال جاری رتبه اول را از نظر کيفيت و ارتقاء درسی در بين تمام 

 است و بيشترين طالب ممتاز در امتحانات و مسابقات  مدارس استان داشته
  .اند شورای هماهنگی از اين مدرسه بوده

موالنا محمد سفانه سال گذشته بنابر دعوای ارث فرزندان مرحوم أاما مت
ها از آنان، اين مدرسه را مسلحانه تصرف و  گل و حمايت بعضی ارگان

بعد از اين جريان بنابر . را از مدرسه اخراج نمودنداساتيد و طالب 
آباد که در نزديکی لوتک قرار دارد،  تقاضای اهالی محترم روستای عظيم

مدرسه به آنجا منتقل شد و در طول اين مدت محل سکونت طالب 
ای که مردِم محل آنها را يا وقف مدرسه نموده و يا موقتًا  های قديمی خانه

 .اختيار طالب قرار داده بودند، بودبه صورت امانت در 
 

 نظران قابل تحمل  اما با تاسف شديد اين وضعيت نيز برای برخی تنگ
های مسلح با  ، نيروسنبله  ٦گاه روز چهارشنبه  نبود تا اينکه باألخره سحر
های طالب و نيز  نکسها و کا ها، حجره آالت سنگينی به اين مدرسه يورش برده و کليه اتاق استفاده از لودرها و ماشين

  .های امانتی مردم را با خاک يکسان نمودند و تعدادی از طالب اين مدرسه را به مکان نامعلوم منتقل نمودند خانه
 

با توجه به اينکه اين نوع اعمال در هيچ جای دنيا سابقه ندارد و بر خالف قانون اساسی کشورمان که به پيروان تمام 
باشد اين عمل  يم و تعلم آزادی داده و نيز بر خالف حقوق اسالمی و بشری میمذاهب در امور مذهبی و تعل
دهند تسليت عرض  سنت و شيعيان منصف و آزادانديش که اکثريت شيعه را تشکيل می ناجوانمردانه را به جامعه اهل

 .نمائيم نموده و شکايت، آه و ناله خويش را به بارگاه خداوند مقتدر عرض می
 

  مشتکیو إلی اهللا ال
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