
 اربعین جانسوز 
االسالم و  شهید مظلوم، امام جمعه محبوب، حجه

 المسلمین 

 حاج شیخ محمد خرسند
 

را به خانواده گرامی و مکرم آن عزیز، جامعه روحانیت           

شهرستان و مردم شرافتمند و انقالبی شهرستان کازرون         

تسلیت و تعزیت عرض نموده، علو درجات آن شهید             

واالمقام و حشر با اولیاا... و صبر جمیل و اجر جزیل برای            

 بازماندگان ایشان را از درگاه منان مسألت دارد.
 

 نامه شهرسبز اندرکاران هفته مدیر مسئول، هیأت تحریریه و دست

 شهادت امام جمعه محبوب و مردمی کازرون تسلیت باد

 جناب آقای حسین موحدیانی
حسن انتخاب جنابعالی توسط شورای اسالمی شهر کنارتخته به عنوان شهردار اینن  

بلشد را صمیمانه تبریک عرض نمنود،    شهر که مبین شایستگی و توانمندی شما می

هنای رینین      امید داریم که این انتخاب سرآغاز راهی پرامید به سمت دستیابی به قله

توسعه این شهر بود، برای شما آرزوی توییق نمود، و امیدواریم در سایه مهر پروردگار 

 ی شهر کنارتخته رقم بزنید. تحوالت شگریی را در راستای توسعه

 روابط عمومی شورای اسالمی شهر کازرون

 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

ای بــــرای مــــرثــــیــه
 شــــیــخ خــــنــدان

برای آن جامانده از قافله 
 شهیدان که به یارانش پیوست

 هشدار!!!
 افکار پلید تکفیری خوارج هنوز هم هست 

 علی اسدزاده
——————————— 

همه مردم آگاه و باانصاف که با امام جمعهه  
دانند  شهید بیشتر در ارتباط بودند بهتر می

که عمهده عهعهی و تهدهشهس در م ها ه          
اجتماعی حفظ آرامس، اتهاهاد و اتهفها  و     
برادری بین همه اهالی شهرعهتهاج جههه      
ترقی و تعالی و پیشهرته  و آبهادانهی که       

 شهرعتاج بود. 

 پیام قدردانی خانواده شهید 
 حج  االعدم خرعند از ام  خداجو

 بسم رب الشٌهدا و الصدیقین
یابد تا ¬ شهادت معنای سعادت را در آخرین طپش های قلب شهید می  

فصل دفتر بقاء گشوده شود، لحظه ی باشکوهی است وقتی کهه اسسها    
جلوه ی خداوسد را در تأللوء وجود خود ببیند، آ  حقیقت عالم بقاء اسهت  

 که: شهداء ذخایری هستند برای عالم بقاء
سنت عاشقی این است که باید در عالم جسم سوخت تا در عالهم بهقهاء     

 جا  گرفت: شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبا 
داسیم سبود  هایی هست که هیچ بودسی جبراسشا  سمی کهنهد و   آری می 

. حضرت حجت االسالم و   اسسا  هایی هستند که هرگز تکرار سمی شوسد
ها مجاههدت و مسهاعهی     المسلمین حاج شیخ محمد خرسند پس از سال

ساپذیر در جهت اعتالی اسقالب اسالمی و سظام مقدس جمهوری  خستگی
اسالمی و تبعیت از والیت مطلقه فقیه و منویات ولی امر مسلمین جها ، 
امام خامنه ای )مدظله العالی( و دوری از یارا  و همسنگراسهش در دفها      
مقدس، بعد از لیالی قدر و پس از ساعاتی توسّل و تضرّ  به درگاه خداوسد 

۳باریتعالی در سحرگاه لیله القدر  رمضا  به آرزوی دیرینه خود یعهنهی    ۲
شهادت رسید و مظلوماسه به لقاءاهلل پیوست و اما یک دسیا داغ جاسسوز بر 
دل یارا  گذاشت، غم و اسدوهی جاسکاه در این مصیبت جاسگداز بر جسم 

فضل اهلل المجاهدین علی «و جاسما  سایه افکند و تنها دلما  را با کالم 
دادیم که با چشما  خود، دست خدایی  تسکین می »القاعدین اجرا عظیما

را در لطف و محبت مردمی بزرگ دیدیم که فوج فوج مها را در بهر مهی    
گرفت و با تمام وجود باورما  شد که در این مصیبت طاقت فرسا تنههها   
.  شما حالما  را داسستید و با شمع وجودتا  صفای مهر و محبت   سیستیم
را بر سینه هایما  کاشتید و چه مرهمی آرامبخش زخم دلما  جهز ایهن   
همه؛ و کو زباسی که یارای این همه باشد و اگر لطف بیهکهرا  الهههی و     

 همراهی شما سبود تحمل این بار گرا  بسیار شکننده تر می سمود.
 »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«اما اکنو  به حکم:  
بدین وسیله مراتب سپاس و قدرشناسی خاسواده و بازماسهدگها  شهههیهد       

مظلوم رمضا  حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج شهیهخ مهحهمّهد      
خرسند را از قاطبه امت خداجوی به ویژه تیزبینی، سکته سنجی و مههر و  
عطوفت مقام معظم رهبری که در پیام پر مغز و حکیماسه خود سسبت بهه  
 این شهید عزیز، خاسواده و مردم شریف شهرستا  کازرو  ابراز داشتند.

دفتر مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید خصوصاً حضرات آیات عظام 
 مکارم شیرازی، سوری همداسی، سبحاسی، علوی گرگاسی و.... 

حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ریاست عالی قوه قضائهیهه، جهنهاب     
 آقای دکتر الریجاسی ریاست عالی قوه مقننه

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبهری ریهاسهت شهورای     
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حضرت آیت اهلل اعرافی ریهاسهت حهوزه    
علمیه کشور و معاوسین محترم، حضرت آیت اهلل سید احمد خاتمهی امهام   
 جمعه موقت تهرا ، حضرت آیت اهلل مروی تولیت آستا  قدس رضوی

حضرت آیت اهلل شیرازی از علمای برجسته مشهد مقدس و ههمهراهها     
گرامی، حضرت آیت اهلل دژکام سماینده ولی فقیه در استا  فارس و امهام  
جمعه محترم شیراز، حضرت آیت اهلل قمی سماینده مقام معظم رهبهری و  
ریاست سازما  تبلیغات اسالمی و معاوسین مهحهتهرم، حضهرت حهجهت       
االسالم و المسلمین شهیدی سماینده مقام معظم رهبری و ریاست بنیهاد  
شهید و امور ایثارگرا  کشور، حضرت آیت اهلل بنیادی امام جمعه سهابهق   
کازرو ، وزرای محترم کشور و ارشاد اسالمی، معهاوسهیهن و مشهاوریهن،      
جناب آقای دکتر عباسی ریاست اسبق سازما  اسرژی اتمی کشور، جناب 
آقای دکتر محمدحسین رجبی دواسی مورخ و استاد داسشگاه، ائمه جمهعهه   

های کشور و سهمهایهنهدگها        شهرستا  های استا  فارس و دیگر استا 
محترم ولی فقیه در دیگر استاسها، سردار سرافراز اسالم سرتیه  پهاسهدار    
حاج غالمحسین غیب پرور فرماسده بسیج مستضعفا  کشور، جناب آقای 
دکتر احمدی سفیر جمهوری اسالمی ایرا  در ترکمنسهتها ، اسهتهاسهدار      
فارس جناب آقای مهندس رحیمی، معاوسین و مدیرا  کل اسهتهاسهداری،    

ههای دولهتهی،     فرماسدارا  و بخشدارا  استا  فارس، مدیرا  کل دستگاه
ادارات، سهادها و ارگا  های استا  فارس، جناب آقای مهندس میرسلیهم  
دبیر کل جمعیت مؤتلفه کشور و دیگر همراها ، جناب آقای دکتر جلیلی 
سماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت مهلهی کشهور، سهردار     
حریری و سید عدسا  از فرماسدها  حشدالشعبی عراق، مهمهاسها  کهه از    
عتبات عالیات تشریف فرما شدسد از جمله اعزه محترم سید احمد فیاض و 
همراها ، تولیت آستا  مقدس حضرت ابوالفضل العباس) (، جناب آقای   
مهندس سوذری وزیر اسبق سفت، سمایندگا  محترم مردم شریف اسهتها    
فارس در مجلس خبرگا  رهبری و مجلس شورای اسالمی، سماینهدگها    
محترم ادوار شهرستا  کازرو  در مجلس شورای اسالمی آقایا  باقهری  
سژادیا  فرد، سوذری، محمد صادقی و دهقا  ساصر آبادی، مهماساسی که از 
گوشه گوشه کشور جمهوری اسالمی و دیگر کشورها از جملهه لهبهنها ،     
عراق و آلما  تشریف فرما شدسد، مرکز اسالمی امام علی ) ( و حسینیهه    

 شهر کاسل آلما ، خاسواده معظم شهدا، مردم شهید پرور و...

 ای برای امام جمعه شهیدشعرنامه 

 فرد*کاظم دهقانیان

 *حسین مسرور

 *هادی فردوسی

3 

2 

 االسالم خرسند: دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به شهادت حجت

این آغاز خط تروری است که باید 

 در نطفه خنثی شود
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 االسالم خرسندنامه اربعین شهادت حجتضمیمه ویژه

3 

نامه امام جمعه فعال و  وصیت

موفق کازرون شهید واالمقام حاج 

 شیخ محمد خرسند 
2 
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 نامه و پایگاه اینترنتی شهرسبزهفته
 ها و... ها، یادداشتاخبار، تحلیل

 پذیریدخبرنگار افتخار می
shahresabz@gmail.com 

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با تأکید بر ایننن نه    
االسالم خرسند بنود  ترنرین      شهادت حق حجت

کرد: با این ه یقدان این برادر عزیز که چهل سال با  
او کار کردم سخت است  ولی شهادت را نعنمنت و   

 دانم. انعام الهی آن هم در شب قدر می
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در 

وگنو بنا ینارض   نمنن اشنار، بنه تنرور          گفنت 
االسالم خرسند عضو شورای منرکنزی اینن     حجت

حزب و امام جمعه شهر کازرون در شامگا، بیست و 

: منن در سنن دوازد،       سوم رمضان اظهنار داشنت
اهلل اینمناننی     سالگی ایشان خدمت مرحنوم آینت  

رسیدم و ایشان آنچنان آقای خرسند را تنأینیند    
کردند که ایشان را قنامنم منقنام خنود در حنزب       
جمهوری اسالمی کازرون قرار دادند و این به حدود 

 گردد. برمی ۰۶سال 
 : از آن تاریخ ایشان در این کشور منشنأ    وی ایزود

. روحانی پاک    خدمات بسیار ارزشمندی بود، است
زیست  انقالبی  جهادگر به معننای واقنعنی      ساد،

هایی است که ایشان  صادق و مردمی همگی ویژگی
. چه هنگامی که مسئول حزب جمنهنوری     دارا بود
اسالمی در کازرون بود و چه زمانی کنه مسنئنول    
حزب مؤتلفه اسالمی در کازرون شد  بعند هنم در   
این مسیر به امامت جمعه این شهر منروب شند و  

 منشأ خدمات بسیار زیادی آن شهر شد.
وی ادامه داد: وحدت و همراهی با مردم و حضور در  

۸ها به ویژ، در یتنه  تمام صحنه که وجود ایشان  ۸
توانست یک موج عظیم را علیه یتنه را، بینندازد   

ای از اقدامات بسیار ایشان در خدمت به  تنها گوشه
 انقالب اسالمی بود.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با تأکید بر ایننن نه    
االسالم خرسند بنود  ترنرین      شهادت حق حجت

کرد: با این ه یقدان این برادر عزیز که چهل سال با  
او کار کردم سخت است  ولی شهادت را نعنمنت و   

 دانم. انعام الهی آن هم در شب قدر می
بادامچیان در تشری  جزمیات این ترور خاطرنشان 
: بعد از احیای شب قدر  ایشان با همسرش دم   کرد

و بنعند     در خانه خود بود که این شخص رسنیند،  
گوید با شما یک ع س یادگاری بگیرم و همنان   می

این شعار  زند و و جا با چاقو به قلب و ران ایشان می
دهد که باید همه روحانیت را ب شیم و بنعند    را می

. وی با تأکید بر این ه معلوم اسنت بنا     یرار می کند
برنامه و حساب شد، این کار انجنام شند، اسنت     

روند که  مشخص است که چرا سراغ کسی می  گفت:
ای  بین اممه محترم جمعه اسنتنان ینارض چنهنر،     

ای و یار شهید بهشتنی و   برجسته انقالبی و مؤتلفه
 دیگران است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با بیان این ه به نظنر  
من این همان خط تروری است که است بار بعند از  

ها کنه   تمام یشارهای اقترادی و سیاسی و تحریم
اند  دوبار، به حربه گذشتنه خنود در    محقق نشد،

یعنی ترور برگشته است  اظنهنار داشنت:     ۰۶سال 
بنابراین باید همه عزیزانی که در کشور مسئولینت  

های ویژ، کنند و  شان است مراقبت حفاظت برعهد،
 این توطئه است بار را هم در نطفه خفه کنند.

: یقدان آقای خرسند یک ثلمنه اسنت و     وی ایزود
رسیدن به مقام شهادت ایتخاری برای روحاننینت   
محترم  خانواد، ایشان و ینارانشنان بناالخنص در     
. وی با اشار، به این ه ما   حزب مؤتلفه اسالمی است
خط شهادت را در مؤتلفنه از امناننی  انندرزگنو و      
: با این وجود مراقبت از   دیگران داریم  ترری  کرد

ای بنا   این عزیزان الزم است و با این ه امام جمعنه 
چنین موقعیتی بودند حفاظت کامنلنی از ایشنان    
. وی در پایان با بیان این ه این نوع   انجام نشد، بود
ترورها از نگا، کسانی که تجربه مبارز، با است بار و 

اش روشنن اسنت     همراهی شهدا را داشتند  قضیه
ترری  کرد: کامالً معلوم است که اینن آغناز خنط     

 تروری است که باید در نطفه خنثی شود.

 االسالم خرسند: دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به شهادت حجت

 این آغاز خط تروری است که باید در نطفه خنثی شود
 یادداشت مدیر مسئول

برای اربعین شهادت مظلومانه 
حجه االسالم و المسلمین حاج 

 شیخ محمد خرسند

 هشدار!!!
 افکار پلید تکفیری خوارج هنوز هم هست 

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا ا... علیه و منهم مهن     «
 »قضی نابه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدید

به راعتی که تو جوانمردی بودی از تبار مردانی که بهر عهر   
عهد و پیمانشاج با خهدا، صهادقهانهه و خهالصهانهه تها آخهر          

 ای تادند ... و پیماج خود را به آخر رعاندند...
بها   -الهدهدر   عاهرگهاه لهیلهه     -و در این راه در بهترین اوقات

نیاز  بعد از راز و نیاز به درگاه حضرت بی -ترین حال  خوش
را دریهاته     -شهههادت   -باالترین پهاداش  -و توع  و تضرع

کهه در دنهیها از     کردی و به لداء ا... رعیهدی، و ههمهنهنهاج        
مندی از توتیدات الهی خرعند بودی، با شهادت بهرای   بهره

خرعند گردیدی، گوارای  باد شهههادت    -االبد الی -همیشه
 ا... را. عبی  تی

گهاه، آج   در تراق  نزدیک چهه  روز اعه  کهه گهاه و بهی     
عارگاه رویارویی و مواجهه خرعند همیهشهه مهههربهاج و      

بخ   دار را، در اوج مردانگی و صداق  با آج قات  نگوج مردم
بینم، وقتی کهه تهو را    در اوج دنا   و شداوت در تصورم می

زند که عؤال دارم و تو چگونه با لبخند همیشگی و  صدا می
گویی: آقای ....!! ایهن          در کمال آرامس و مهربانی و مزاح می

کنی؟ ... این چه هیأتی اع  که به     وق  عار اینجا چه می
. و دع  مههربهاج و مهردم        خود گرتته . . دارت را بهرای   ای؟! 

خط  کنی، و آج نانجیب خوش عویس دراز می دع  دادج به
گیرد و با  آمیزت را می  و خال و جاه  و احمق دع  ماب 

ی  دع  دیگرش در اوج نامردی و ق اوت قلهب بها دشهنهه    
شکاتد، که قهلهب    اناراف و کینه، عینه پر از مابت  را می

ی ک هانهی کهه تهو را      دار و ههمهه   هر ان انهی را جهریهاهه    
شناختند از دور و نزدیک، داخ  و یا خارج  از کشهور را   می

داغدار کرده و شهر را یکپارچه در به  و حیرت به عزا مهی  
 ؟! به چه جرمی کشته شد؟!. »بأیّ ذَنبٍ قُتِلَ «نشاند که:

و این مصدا  ترموده شهید مطههری در کهتهاا جهاذبهه و      
دین، مددعهاج   داتعه علی )ع( اع  که: همیشه مناتدین بی   

انگیزند، اینها شمهشهیهری     احمق را علیه مصالح اعدم برمی
. ههمهواره      ها و تیری در کماج آج گردند در دع  آج می هها

مآباج احمق آل  دع  مهنهاتهدهیهنهی زیهر  قهرار          مددس
. پیدایس خوارج از همین طبده  می ی جاه  م هلهکِ    گیرند

. و آبشخور اتکار پلیهد قهاته  ایهن       مددس مآا احمق بودند
روحانی خدوم و مخلص، هماج جریاج ضهددیهنهی خهوارج     

باشد کهه اولهیهن قهربهانهی عهزیهز آج در صهدر اعهدم            می
( و اولین قربانی آج بعهد از پهیهروزی       )ع امیرالمؤمنین علی 
انددا اعدمی، عدمه شهید مرتضی مطهری بهوده اعه  و   

ی شهید خرعند نه اولیهن و نهه آخهریهن      شهادت مظلومانه
 هاع  . آج

 شک ته تار  امام عادل -زر عفیانی و جمود جاه 
مشابه این اتکار پلید تکفیری خوارج هنوز ههم ه ه  کهه    

ای در  ای و هر مدیر حوزه علمهیهه   حال با هر امام جمعه تابه
اتتادند و تخریب و تضعیف کرده و می کنند، بر م ئولهیهن   
ماترم مربوطه اع  که باید هوشیار باشند تا صاحباج خود 
شیفته این اتکار غلط و اناراتی رابشناعندو تها آنهجها کهه     

 ممکن اع  آناج را هدای  و کنترل نمایند. 
برای شهید مظلوم خرعند چه اتتخاری بهاالتهر از ایهن کهه     

العالی(، برخهی مهراجهظ عهظهام        مدام معظم رهبری )مدظله 
های بزرگ ترهنگی مذهبهی،   تدلید، علمای اعدم، شخصی 

هها   های ت لی  و بیانهیهه   صاحب منصباج و ... از طریق پیام   
هها   برمظلومی ، صداق  ،اخدص، مردمی بودج و توانمندی

هایس شهادت دادند که در این مختهصهر بهه ذکهر      و خوبی
 شود: هایی از آج ب نده می نمونه

الددر، عالهم بهرج هتهه و      روحانی شای ته، پاکباخته، جلی 
دار،  خصهال، مهردم   ترزانه، آگاه به زماج، عیاعتمدار، نهیهک  

تهکهلهف، تهعهال، مهوتهق،         داشتنی، بهی  زی  ، دوع  عاده
پرتدش، با اخدص، صاد ، خدوم، انددبی، مجاهد راعتین، 

ناپذیر، عالم عام ، تراحزبهی، تهراجهنهاحهی،       مبارز خ تگی
دارای باور کام  وال ی، عهربهاز و جهاج تهدای والیه ، یهار       
دیرین والی  و رهبری، جانباز عراتراز جنگ تهاهمهیهلهی،      
یادگار دتاع مددس، دل عوز انددا، متهصهف بهه صهفهات      
مثب  ان انی، حامی م تضعفین، طرتدار اتااد و همدلهی،  

ی ترهنگ، خطیب ترهیخته و توانای نمهاز   دار عرصه میداج
های ناپا  ضدانددا  جمعه، خطیب روشنگر، رعواگر دع 

و اعتکبار جهانی، معلم قرآج، شخصی دلپهذیهر و بهاصهفها،      
تهنهه    مداتظ حدو  و مناتظ مردم، پیگیر مطالبات مردم، یک

برای شهرعتاج کازروج کوشا بود، شهادتس نشانهه پهاداش   
... پیوع ، در م یر دتاع از اندهدا      بزرگ الهی بود، به لداءا

های واالی شهدای گرانددر بود، عاشهق خهدمه  و     و آرماج
شیفته پیشرت  شهرعتاج بود، غم مردم داش ، شرمهنهده   

بهاشهد،    معیش  مردم بود، شهادتس نشانه رعتگاریس مهی 
وار رت ، شهادتس شباه  به شهادت موالیهس عهلهی     علی

داد، دغدغه مشکدت مردم داش ،  )ع( بود، بوی شهادت می  
)ع( بود، منتدد و متعرض با تتهنهه     خادم انهگهیهزی     الا ین 

معاندین و مناتدین نفوذی در صفوف مردم شریف و انددبی 
اندرکاراج در اردیبههشه     تدبیری بعضی دع  کازروج و بی

در کازروج که منجهر بهه حهوادر دردنها  و خ هارات       79
عنواج زباج مهردم بهود و  بهه جهد پهیهگهیهر          باری گردید به
غیرقانونی، غیرضروری و غیرکارشنهاعهانهه      ممانع  از اقدام

 باردیگر بود.  جه  عدم تکرار اتفاقات ناگوار و خ ارت
همه مردم آگاه و باانصاف که با امام جمعه شهید بیشتر در 

دانند که عمده ععی و تهدهشهس در     ارتباط بودند بهتر می
م ا   اجتماعی حفظ آرامس، اتااد و اتفا  و برادری بیهن  
همه اهالی شهرعتاج جه  ترقی و تعالهی و پهیهشهرته  و      
. مردم شریف، قدرداج و اندهدبهی     آبادانی ک  شهرعتاج بود
شهرعتاج کازروج هم که با حظور درتشییظ جنازه باشکهوه  

نظیراز این شهید مظلوم بر موارد تو  شهههادت    و بدرقه کم
 دادند و قدردانی نمودند.  

 یادش گرامی وراهس پررهرو

 ب م اهلل الرحمن الرحیم
الامدهلل را العالمین و صلی اهلل علی عیدنا مامد  

و علی اه  بیته الطیبین الطاهرین المهعهصهومهیهن      
 العیما بدیه اهلل تی االرضین

ضمن دعوت همگاج به رعای  تدوای الهی بویژه بهه  
همه دوعتاج، ب تگاج ،خانواده ، هم ر و ترزنداج و 
اینکه اِجَّ خیر الزاد التدوی همیهشهه بهه یهاد مهرگ      
باشید؛ زیرا که پیامبر مکرم اعدم )ص( ترمهودنهد :     
اَکثِروُا ذِکرَ الموتِ تَاِنَّهُ هادِمُ اللَّذاتِ حا  ُ بیهنهکهم و    
. زیاد به یاد مرگ باشید زیهرا کهه آج     بَینَ الشَّهواتِ 
ویراج کننده لذتها و مانعی اع  بین شما و مهیهاج   

 خواعته های نف انی شما.
اینجانب بنده حدیر و کوچهک و مهعهصهیه  کهار و       
عصیانگهر خهداونهد بهزرگ بها اقهرار و شهههادت بهه          
وحدانی  ذات باریتعالی و شهادت به کلمه ال اله اال 

اهلل شهادت به اجَّ مامداً رعول اهلل و اجَّ علیهاً ولهی   
اهلل و ضمن حلی  از همه مومنین و برادراج ایمانهی  
و دوعتاج و همشهریاج و خانواده به ویهژه والهدیهن    
گرامی و برادراج و خواهر و هم ر و ترزنداج عزیزم، 
همگی را به رعای  تدوای الهی و دوری از شبهههات   
که توصیه قرآج کریم و پیامبر اعدم و اهه  بهیه     

کهنهم و تهأکهیهد بهه        طاهرینس می باشد دعوت می
دریغ از نظام  همگی مبنی بر حمای  و پشتیبانی بی

اعدمی و اص  والی  مطلده تدیه و رهبری معهظهم   
انددا و حفظ وحدت و آرامس و دوری از تفرقهه و  
. ضمناً عه ترزنهداج و نهور     اختدف دعوت می نمایم
دیدگانم را به تدوای الهی و جدی  در درس و باث 

کنم و به هم ر مهربانم نیز ضمن حلیه    توصیه می
کنم در تربی  ترزنداج تدش و یهکهی از    توصیه می

آناج را جه  تاصی  علوم دینی و شهاگهردی امهام    

صاد  )ع( راهنمایی نمایند. که قطعاً موجب رضای     
)عج( ارواحنا له الفداء به    و عنای  حضرت ولی عصر 

 آناج و این خانواده خواهد بود .
ضمناً از همه مومنین و همشهریاج طلب حدلهیه    
نموده و امید اع  در مواقظ اعتجاب  دعا و در شب 
اول قبر این بنده گنههکهار و عهاصهی و روعهیهاه را       
تراموش ننمایند و اگر شخصی طلبی دارد مراجهعهه   
نماید، در صورت صا  ادعا پرداخ  نماینهد. شهب    
اول قبر یک نفر را مأمور کنند تا پاعهی از شهب در   
کنار قبر قرآج تدوت نمایند و تلدهیهنهات را تهکهرار      
نمایند و یک عال نماز و عه عال روزه به نی  بنده 

 انجام شود.
از حضور همه برادراج و خواهراج طهلهبهه بهه ویهژه      
مدیراج مدارس علمیه خواهراج و برادراج که دوراج 

انهد حهدلهیه       امام  جمعه بنده م ئولی  داشتهه 

طلبیده و اگر قصوری بوده و یا عصهبهانهیهتهی و یها       
توجهی که قطعاً بوده، بنهده را بهبهخهشهنهد و از        بی

ماضر اعاتید ماترم به ویژه آقهایهاج صهاهرایهی و      
عارف و ا مه جمعه موق  شهرعتاج به ویهژه آقهای   

ام طهلهب    عزمی به جه  زحماتی که به آقایاج داده
 بخشس دارم .

از برادراج عزیز شاغ  در دتتر امام جمعه که ب یهار  
زحم  و تدش در ح  مشکدت مردم داشهتهه انهد    
تددیر نمهوده و از ایهجهاد مهزاحهمه  و بهعهضهًا بها           

هایی که ن ب  به این عزیزاج را داشتهه ام   ترشرویی
طلب حدلی  می نمایهم و انشهاهلل حهدهیهر را دعها       
نمایند و با امام جمعه بعهد از ایهنهجهانهب نهههایه          

 همکاری را بنمایند.
 انشاهلل و ال دم علیکم و رحمة اهلل و برکاته . 

 مامد خرعند 

 نامه امام جمعه فعال و موفق کازرون شهید واالمقام حاج شیخ محمد خرسند  وصیت

بهادر رینا نی    
یههک جههورایههی بههه 
ایشاج واب هتهگهی    
پیدا کرده بهودیهم،    

تهرهها    البته از قبه  
هایی بها   هم ارتباط

این شههیهد عهزیهز     
داشتیم و رت  و آمهدهها ههم زیهاد بهود، تهارو از مهوارد        
تر  مذهبی و حزا و جناح و جدا از م ا   عیاعی؛ بیس

موضوعات ورزشی و تهرههنهگهی و ههنهری مهوضهوعهات          
اجتماعی بود که ما را برای جلهب حهمهایه  ایشهاج بهه       

اش و   کرد و اخد  و مرام و مهههربهانهی     طرتس جلب می
گیر بودج برای رتظ مشکدت، آدم را شیفته اخدقهس   پی
 شدیم. کرد و جذا رتتارش می می

آید که برای رخص  خواعهتهن، ایشهاج اولهیهن       یادم می
شخصی بود که به حضورش مشرف شدم و برای مشاوره 

 و اجازه ورود به صانه انتخابات نزدش رتتم.
هایی داشتند و تلویااً از حمایه  ضهمهنهی      خُب عفارش

شاج را هم  ایشاج برخوردار شدم و در انتخابات شورا رای
گرتتم که برایم خیلی با ارزش بود و خود را مهدیهوج آج   

 دانم! شهید می
شورای پنجم شهر که تشکی  شد از ههمهاج اوا ه  و در    

رعهیهدیهم از     شاج مهی  چندین مورد و موضوع که خدم 
بهردیهم و    های آج بزرگوار کمال اعتفاده را مهی  راهنمایی

بارها در تریبوج نماز جمعه، در ب یاری موارد عمهلهکهرد    
شهردار و شورای اعدمی شهر مورد حمای  ایشاج قهرار  

 گرت . 
ی وحدت در شهرعتهاج    این شهید واال مدام عمود خیمه

ی نیروهای  کازروج بود و حلده اتصال و ان جام بین همه
ی  عیاعی و تعاالج اجتماعی شهههرعهتهاج، و بهه ههمهه       

داد و بهه نهوعهی     تفکرهای در خط نظام و رهبری بها می
ههای   ی اتکاء احزاا خصهوصهاً گهروه    ملجاء و پناه و ندطه

اش  ی وحدت و همب تگی شاخص شهرعتاج بود و عفره
 همیشه گ ترده و خواج نعم  عدالتس برقرار بود.

شهد   ای داش  و کمتر عصبانی می اخد  ب یار پ ندیده
و گاهاً در نهای  ناراحتی بر اعصاا و رتتار و بیاج کلمات 

 خود م لط بود.

هایی  امام جمعه  *شهید حاج شیخ مامد خرعند* از آج
کهرد و بهه    بود که از جنس مردم بود و به همه توجه می

تهوان ه     جا که می م تضعفاج و تدرا و درماندگاج تا آج
کرد و خود نیز در کمال تهواضهظ و بهدور از     رعیدگی می

گهاه از مهاهاتهظ شهخهصهی         زندگی تجمدتی بود و هیچ
 کرد! اعتفاده نمی

ارتباط ب یار خوبی با هنرمنداج داش  و از آثهار آنهاج و   
کرد و حتی در برخی مراعم شهب   شاج دیدج می کارهای

دید و تیلم ههای عهاخه      کرد و تاتر می شعر شرک  می
کرد و در حد یک منتهدهد    هنرمنداج کازروج را تماشا می

 پرداخ . عینما به ندد و بررعی آج اثر می
های بزرگ  او خالق و ایده پرداز و حامی برگزاری همایس

المللی در کازروج بود از جهملهه ههمهایهس       و ملی و بین
علماج تارعی یا بزرگداشه  روز کهازروج یها ههمهایهس       

 شهید شهرعتاج و شهداء مداتظ حرم... ۰۰۱۱
ههای نهاصهردیهواج کهازرونهی و        و یا در برگزاری یهادواره 

صدمین عالگرد قیام آج بزرگ مرد بر علهیهه    همایس یک
 قوای متخاصم انگلیس شرک  و عخنرانی کرد.

ی جهمهعهه کشهور بهود کهه بهه         چنین از معدود ا مهه  هم
ای که به تهرههنهگ و     ی هنری که داش  و عدقه واعطه

کهرد ریهاعه      هنر و تاریخ و ادبیات در خود اح اس می
شورای ترهنگ عمومی شهرعتاج را پذیرتهتهه بهود و در    

کهرد و م ها ه      این خصوص ب یار ح هاس عهمه  مهی    
ترهنگ و ادا و هنری و مذهبی را خیلهی خهوا رصهد    

مند بود و از  کرد و توجه داش . ب یار به ورزش عدقه  می
کهرد و از   اکثر م ابدات هندبال شههرعهتهاج دیهدج مهی     

نزدیک به عنواج یک هوادار متعصهب نهتهایهج را دنهبهال       
. هر م وول یا مدهام عهالهی رتهبهه       می ی کشهوری و   کرد

شد به جهه  جهایهگهاه      اعتانی که به شهرعتاج وارد می
ویژه و مدام روحانی که حاج آقا داش  و به دلی  احترام 
متدابلی که آج شهید برای مهماناج قا   بهود، آج مهدهام    

رت  و از ترمایشات ایشاج بهههره    ابتدا به دیدار ایشاج می
 کرد. برد و شهید خرعند نیز با احترام میزبانی می می

ی ارتباطی که با م ووالج نهظهام داشه  ایهن      به واعطه
های کشهوری و   شد که چهره اتتخار نصیب شهرعتاج می

لشکری و قضایهی بهه دعهوت ایشهاج بهه کهازروج عهفهر         
کردند از جمله وزرا و معاونین یها عهرداراج عهپهاه و      می

رجال عالی مدام نظام و روحانیوج مهعهروف و مهدهامهات      
 لشکری و کشوری و حتی ر یس قوه مدننه...

معظم رهبری به شهرعتاج کازروج شههیهد     در عفر مدام
 ی قبولی گرت . خرعند نمره

ههای   حضور ر یس جمهور وق  در کهازروج از شهاخصهه   
 وجود ایشاج به عنواج امام جمعه کازروج بود.

اش پیشرت  و آبادانی و تهوعهعهه     این ان اج تمام دغدغه
های بهداش  و درماج و ورزش  شهرعتاج بود و در بخس

ههای عهمهرانهی از      و راه و ترابری و صنع  و دیگر پهروهه 
م ووالج شهرعتاج و اعتهاج و حهتهی کشهوری پهاعهخ       

خواع  به همهیهن دالیه  ههم وزرا و مهعهاونهیهن و          می
اعتانداراج و مدیراج ک  به نوعی خهود را پهاعهخهگهوی      

دان تند و به همین دلی  ِ تهعهال    *حاج آقا خرعند* می  
بودج و پر تدش بودج در عطح کشور از مهعهروتهیه  و     

 نفوذ باالیی برخوردار بود.
* ان انی شوخ طبهظ و     *شهید حاج شیخ مامد خرعند

دار و برای احهدها  حهدهو       خوش اخد  بود و نیز مردم
کهرد و بهه ههمهیهن       مردم از هیچ کوششی تروگذار نمهی 

دالی  مردم او را دوع  داشتند و به عنواج *پدر معنوی 
 شناختند! کازروج* می

کهرد و   نماز جمعه تریاد مهی   مطالبات مردم را در تریبوج
مداتظ و حامی عرعخ  مایط زی   بهود و بهارهها در    

کرد  هایس مردم را به دوعتی با طبیع  دعوت می خطبه
داد و از م ووالج اعتهانهی و    از اعراف در آا هشدار می

خواع  تا دریاچه خشک شده پریشاج را احیاء  کشور می
کنند، حتی یک بار نماز باراج را بر ب تهر خشهک تهاالا    

 پریشاج اقامه کرد!
قهراول کهارههای اجهتهمهاعهی در         ایشاج به نوعی پهیهس  

شهرعتاج بودند و دعوت هیچ اداره یها ارگهاج یها حهتهی      
نهادهای مردمی را برای همراهی با آناج یها شهرکه  در    

گهردیهد رد    مناعباتی که از طرف آج ادارات برگهزار مهی  
کرد و با شهرداری و شورای اعدمی شههر تهعهامه       نمی

 جدی داش .
آوری  های مختلف از جمله درختکاری یا جمظ در همایس

زباله که با ابتکار شهرداری و شورا و نهادهای مردم نههاد  
 شد پیشگام بود! ها برگزار می و مایط زی تی

شهاج و   دعوت ورزشکاراج را برای تهمهاشهای م هابهدهات      
 پذیرت . ها با روی خوش می شرک  در برخی جل ات آج

داد و در تهمهامهی     به آموزش و پرورش ب یار اهمی  می
ههای   چنین در مراعم کرد هم های آناج شرک  می مراعم

های علمی دانشجویی  دانشگاهیاج و میزگردها و همایس
 حضوری صمیمی داش .
کازروج، و ختم این غا له ب یهار   79در جریاج اعتراضات 

زحم  کشید و ب یار رنج و مرارت دید اما کوتاه نیامد و 
ها کشید و مردم  برای وحدت و ان جام شهرعتاج زحم 

 ی این مرد تمکین کردند! هم به خواعته
تمامی این رتتار و اعمال و وجود این شخصی  ممتهاز و  

ی مثب  و انرهی آترین و در بین مردم بهودج   این روحیه
*امهام       ی  جهمهعهه     باعث شده بهود کهه مهردم ایشهاج را 

 مردمی* بدانند!
این شیخ ترهیخته و این خطیب توانا و عالهم مهطهلهظ از     
م ا   اجتماعی در تمامی موضوعات و رخدادهایهی کهه   

اتتاد به روز بهود و رخهدادهها را     در عطح کشور اتفا  می
هایی کهه   کرد و معضدت و مشکدت و نارعایی دنبال می

ی مردم بود چهه حضهوری و چهه     مورد خواع  و مطالبه
تلفنی و حتی در تریبوج نماز جمعه به گهوش م هووالج   

 رعاند. شهرعتاج و اعتاج و وزرا و دول  می
االعدم والم لمین حاج شیخ مامد خرعند* را   *حج  

  تواج مردی برای تمام تصول نام برد، یعنی در ههمهه   می
ی مردم شهرعتاج بهود و مهدیهراج و     وق  متعلق به همه

ای برای ایشاج قا ه    م ووالج شهرعتاج نیز احترام ویژه
 بودند و از حاج آقا حرف شنوی داشتند.

کهرد و آج   قدر برای مردم تهدش مهی   این شهید عزیز آج
کهرد کهه پهس از بهه      های مردم توجه می قدر به خواعته

شهادت رعیدنس بین مردم کوچه و بازار این جمله رد و 
 شد که: بدل می

 *کازروج یتیم شد*
نظیر آج  ها و تدش بی گیری و مردم به پاس خدمات و پی

شهید در برطرف کهردج مشهکهدت مهردم و در جههه        
ی شهرعتاج که از جاج و دل  عمراج و پیشرت  و توععه

شهنهاعهی و     کرد و به خاطهر قهدردانهی و حهق     دنبال می
ی کم نطهیهر را رقهم     پاعداش  خونس یک تشییظ جنازه

زدند که شرک  خی  عظیم مردم در تاریخ شههرعهتهاج    
 کازروج با اتتخار به ثب  نش  !

که دلس زنده شد به عشق/ ثبه  اعه      *هرگز نمیرد آج 
 بر جریده عالم دوام ما*

 روحس شاد، یادش گرامی و راهس پر رهرو باد!

 پدر معنوی کازرون 
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تداوم عملیات  آسفالت و لکه گیری 

 معابر سطح شهر توسط شهرداری

بهه  ه گزارش روابط عمومی شهههرداری کهازروج     ا

منظور رتاه حال شهرونداج، ارتدای کیفیه  عهطهح    

زندگی،  بهبود تردد خودروهها و عهداله  در    

اجرای پروهه های عمرانی عملیات آعفهاله    

( واقهظ      )ع کوچه های جنب م جد امام رضها

در خیاباج امام رضا)ع( و کوچه های جهنهب     

 تاالر نخبگاج به انجام رعیده اع .

همننین دو کوچه واقظ در خیاباج کارگر جنوبهی و  

یک کوچه در ق مه  جهنهوبهی مهیهداج پهاکهبهاج          

زیرعازی و قیرپاشی شده که عملیات آعفاله  ایهن   

 کوچه ها به زودی آغاز خواهد شد.

الزم به ذکر اع  که اکیهپهی از واحهد عهمهراج در      

حال لکه گیری و آعفال  کوچه ها و خیابهانهههای    

عطح شهر می باشند که در ایهن راعهتها لهکهه      

گیری و آعفال  کوچه جنب بیمه ایراج،کوچهه  

باو آعیایی و کوچه یک حاتظ جنوبی توعط  4

 این اکیپ به انجام رعید.

مشارکت حداکثری پرسنل شهرداری کازرون 

 در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

به گزارش روابط عمومی شهرداری کازروج صبح روز 

خرداد ماه کارشناعاج شبکه بهداش  و  62یکشنبه 

درماج شهرعتاج کازروج در راعتهای اجهرای طهرح    

ب یج ملی کنترل تشار خهوج بها حضهور در عهالهن      

اجتماعات شهرداری کازروج تشار خوج پرعن  ایهن  

 .شهرداری را مورد عنجس قرار دادند

الزم به ذکر اع  اعه  تشهار خهوج  کهارکهنهاج و       

ههای   مراجعاج به صورت رایگاج کنهتهرل و آمهوزش   

الزم در خصوص پیشگیری و کنترل تشار خهوج بهه   

 .آنها داده شد
 

نرخ جدید مصوب کرایه تاکسی در شهـر  

 .کازرون اعالم شد
عههمههومههی شهههههرداری کههازروج،  بههه گههزارش روابههط

عرپرع  عازماج مدیری  حم  و ند  شهرداری بها  

ها به تصویهب شهورای اعهدمهی      بیاج اینکه این نرخ

شهر رعیده، گف : بر اعاس نرخنامه مصوا، اولیهن   

 ۰۱۱۱کرایه جابهجهایهی م هاتهراج در کهورس اول       

 ۰۱۱توماج و از کهورس دوم بهه بهعهد، ههر کهورس       

 .شود توماج مااعبه می

زاده با بیهاج ایهنهکهه ههر کهورس        مهدی صاد 

متر تعریهف شهده اعه ،     ۰۱۱۱تاک ی معادل 

اتزود: برای رتظ ابهام و شفاتی  بیشتر، کهرایهه    

وآمهد را دارنهد در    م یرهایی که بیشترین رت 

قالب تراکتهایی تهیه شده و از امهروز در بهیهن    

  .ها توزیظ شده اع  مردم و رانندگاج تاک ی

بهه گهفههتهه وی، نههرخهنههامهه جههدیهد از امههروز       

 .االجراع  الزم

زاده همننیهن اضهاتهه کهرد: شهههرونهداج در          صاد 

صورت داشتن شکای  در زمینهه تهخهلهف در اخهذ      

تهمهاس    46649494توانهنهد بها شهمهاره       کرایه می

 بگیرند.
 

آغاز عملیات نصب ست های ورزشـی در  

پارک های سطح شهر توسط شهرداری 

 کازرون
به گزاراش روابط عمومهی شهههرداری کهازروج،     

جه  ارتداء عدمه  ج هم و رواج  وتهرغهیهب      

شهرونداج به ورزش ، شهرداری کازروج عملیات  

نصب عتهای ورزشی در پهار  ههای عهطهح را     

 آغاز نموده اع .

در همین راعتا عمهلهیهات نصهب عه  ههای       

ورزشی از پار  طالدانی آغاز شده و بر اعاس 

برنامه ریزی  های صورت گرتتهه  شهههرداری    

کازروج ن ب  به تجهیز دیگر پارکهای عطهح  

 شهراقدام خواهد کرد.

امید می رود نصب این وعهایه  ورزشهی در      

پار  ها گامی موثر در گ ترش ورزش شههرونهدی   

باشد و به ناو مطلوا تهوعهط شهههرونهداج مهورد       

شهههرونهداج عهزیهز      اعتفاده قرار بگیرد همننین از 

تداضا داریهم ههمهکهاری الزم را بها شهههرداری  در        

راعتای حفظ و نگهداری مبلماج شههری از جهملهه    

تجهیزات ورزشی، وعهایه  بهازی، نهیهمهکه  هها و         

 درختاج و تضای عبز  داشته باشند.

 اخبار شهرداری کازرون

 پیام شهروندی:
گسسته  و پریشان در لب پرتگاه آسیب های اجتماعی نـاشـی از مـواد      –بی تفاوت    -فرزندان خانوده های سخت گیر
 مخدر و روان گردان می باشند.

 این شیخ که مرد وحدت و پیوند اع 
 چوج گ  به لبس شکوته لبخند اع 
 بر بال عار پرنده شد در شب قدر
 یعنی که خداوند از او خرعند اع 

 بزج نی زج که امشو غر  خونم
 عرازپا وعراز دعم ندونم
 بزج نی زج امام شهر کشتند

 بزج نی زج که امشو شروه خونم 
 

 بزج نی زج که مو ابربهارم
 برای غصه های  قصه دارم 
 به خوج آغشته دعتارپیمبر
 اگر امشو نبارم کی ببارم

 
 کدو شب عیاهی درشب آویخ  

 دوباره شهر شب را در تب آویخ 
 عارگاه جغد شب درحال پرواز
 زچشم مه  هزاراج کوکب آویخ 

 
 دوباره دشمن دیرینه ی صبح

 نش ته مث  شب برعینه ی صبح
 دوباره ابن ملجم دشمن صبح
 شک ته عینه ی آیینه ی صبح

 
 عارگاه خنجر قابی  گ  کرد
 میاج عینه ی هابی  گ  کرد
 هزاراج دانه ی شهوار خونین
 کنارچشمه های ای  گ  کرد

 
 عار مرو عاررا پر شک تند
 چکاو  را شبانه بال ب تند
 حریم باو را با خوج شک تند

 کبوتررا به دشنه عینه خ تند 
 

 عارعجاده ای درخوج کشیدند
 دل مجنوج م جد را دریدند
 امام شهر را بر دوش بردند
 عراز ماراا واز منبر بریدند

 

 عارگاه کوچه ای ازالله رویید
 شهید عاشدی م تانه خندید
 عرکوچه دوباره حجله ب تند
 دوباره شانه های بید لرزید

 
 عار گاه کوچه ای ماراا کردند
 هزاراج عینه را بی تاا کردند
 عارگاه عینه ی گ  را دریدند
 وچشم الله ها را آا کردند

 
 عارگاه صیاه ای در کوچه پینید
 زباج خنجری در عینه نالید
 امام شهردرخونابه غلتید

 دوباره الله ای خرعند گردید
 

 بزج نی زج که امشو غر  خونم 
 عراز پا وپا ازعرندونم 

 بزج نی زج امام شهر کشتند
 بزج نی زج که امشو شروه خونم

 
 کاظم دهدانیاج ترد
رمضاج  6۰دهم خرداد ماه برابر با 
۰۰7۱ 

 کام خطر 
 تقدیم به شهید حاج محمد خرسند 

 غم ترا  تو گویا به عر نمی آید
 صدای خطبه ی عشد  دگر نمی آید
 دوباره مصر عزیزم دلس پر از خوج اع 
 که آج عزیز غریب از عفر نمی آید

 چه طعنه ها که شنیدی ولب ترو ب تی 
 که گف  شیر به کام خطر نمی آید؟
 به عینه آه! ترو کرد دشمن  دشنه 
 ولی به باور تو دشنه در نمی آید 

 بگو که گریه کند کود  شک ته پرت
 چرا که بانگ رعای پدر نمی آید

 نش ته مادر تو پش  در که برگردی 
 تغاج که نغمه ی عشد  ز در نمی آید

 »خرعند«به برک  شب قَدرت چناج شدی 

 که بوی خشکی از این شعر تر نمی آید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رییق خوب و صمیمی چه بی صدا ریتی
تقدیم به شهید رمضان حاج شیخ محمد 

 خرسند
 رتیق خوا و صمیمی چه بی صدا رتتی
 گ  همیشه ی خنداج ما کجا رتتی 
 شراا وص  چه م تانه عر کشیدی تو 
 چه عاشدانه به وص  خدا رعیدی تو
 بگو میاج دعای  چه با خداگفتی
 که گاه عجده غریبانه تر  ما گفتی

 به خوج خویس شنیدم که دع  و پا زده ای
 میاج روضه عری هم به کربد زده ای 
 بگو نماز شب  را چگونه خواندی تو
 که عجدگاه شهادت به دل کشاندی تو
 عار دوباره شد و ابن ملجمی دیگر
 دوباره خنجر و شمشیر و الله ای پرپر
 دوباره قصه کوچه به جاج شرر زد ه اع 
 دوباره بغض غریبی ز عینه عر زده اع 
 دوباره گرد یتیمی دوباره بغض گلو
 دوباره ضجه وناله دوباره تیغ عدو
 دوباره گریه مادر دوباره آه پدر 

 دوباره چشم امیدی که مانده خیره به در
 تو آج غریب عبکبال آشنا ه تی

 چه رنجها که کشیدی ولب ترو ب تی
 همیشه بر لب تو حرف عشق پیدا بود
 و نام تاطمه در دتتر هویدا بود 

 دل  برای شهیداج همیشه پر می زد
 چه عاشدانه عزیزاج دم از عفر می زد 
 دریغ نغمه ی ذکرت دگر نمی آید 
 پ ر به خواا که دیگر پدر نمی آید 
 دلم هنوز تو را می زند صدا برگرد 
 قنوت تطر تو را می کند دعا برگرد

 حاج حسین مسرور در فراق   مرثیه
 شهید حجه االسالم حاج شیخ محمد خرسند

 ی شهادت امام شهر کازرون  شهید حاج آقا محمد خرسند سوگ نامه
 شاعر: حاج کاظم دهقانیان فرد 

 رباعی هادی فردوسی در رثای 
 شهید خرسند
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 امام مهدی علیه ال دم در کدم امام رضا)ع(
 

مهدی قا م ترزند ح ن، خودش دیده نمی شود و بعد از غیهبهتهس    «ریّاج بن صل  می گوید از امام رضا )ع( شنیدم که ترمود:    
  »هم ک ی نباید نامس را ببرد تا آنکه ظهور نماید و نامس را اعدج کند و همه ی مردم آج را بشنوند.

   »عرورم، حتی اگر بگوییم: صاحب غیب ، صاحب الزماج و مهدی؟«به آج حضرت عرض کردم: 
  : گفتن این ها جایز اع ؛ من شما را از تصریح به نام او نهی کردم تا اینکه نامس از دشمناج ما پوشیده بمهانهد و   «حضرت ترمود
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 مفقوداالثر

 وقتی بری، تازه شروع آرزوهاته 
 این خط پایاج همه رویای من بود 
 تنهایی من اتفا  عاده ای نی    

 وقتی حریم دع  تو، دنیای من بود 
 وقتی که دنیاموج به هم راهی نداره 

 ای کاش چشم من به دنیا وا نمی شد 
 امروز شب شد با تموم حجم این درد 
 ای کاش با یک معجزه، تردا نمی شد 
 چشمای تو تنهاترین رویای من بود 
 من دور رویای خودم رو خط کشیدم  

 هر لاظه می دیدم که از من دور می شی 
 اما تصور کردی من چیزی ندیدم 
 انگار دیگه هردوموج جایی نداریم 

 تو قصه ی عشدی که مفدوداالثر شد 
 عمری که گفتی : پای هم خوشبخ  می شیم  

 هر لاظه با خوج دل و با گریه عر شد

 تشیع شهدای مفقوداالثر در فارس؛ 
 همزمان با شهادت امام جعفر صادق)ع(

/ خبرسهگهار شهههرسهبهز؛         به گزارش محمدمهدی اسدزاده
استاتیرا سام سمایشی است که بر اساس زسدگی استاتیرا ی 
سوم دختر داریوش سوم هخامنشی سوشته شده است. این  
سمایش از دوم تا سوزدهم تیرماه در بوستها  آزادی، تهاالر   
استاد هودی برای عالقمندا  به کارگرداسی مهرا  مقهدر  

 در حال اجراست.
استاتیرا، سامی باستاسی است که از وقتی سامش را شنهیهدم   
کنجکاوی تمام وجودم را فراگرفت که چرا سام سمهایشهی   

 استاتیرا گذاشته شده است. 
باالخره تواسستم در میا  شلوغی های کاری، وقتی را پیدا 
کنم و به اتفاق برخی از دوستا  به تماشای این سمایهش  

 بنشینم.
وارد سالن هودی که شدم، در وهلهه اول صهحهنهه ای را     
. در     دیدم بسیار ساده، در میاسه صحنه هیچ دکوری سهبهود
اطراف صحنه اما پرده هایی سپید رسگ آویزا  شده بود و 
در پشت پرده یک چارچوب چوبی بسیار سهاده، و اسهتههها     
. و        سالن پلکاسی که باز هم به چارچوبهی خهتهم مهی شهد
ابتدای صحنه یک تکه درخت شاید سیهم مهتهری، و ایهن     
 چیدما  ساده صحنه حس کنجکاویم را بیشتر می کرد.

سالن خاموش شد و صدای آشنای عبدالهرسهول لهرسهژاد،     
برای معرفی موقعیت تاریخی سمایش، مرا بهه یهاد سهور و    

 صدای تخت جمشید اسداخت.  
اسکندر حمله کرده است و داریوش سوم، پهادشهاه ایهرا     
زمین، در حالی که سرداراسش به پشت خیهمهه اسهکهنهدر      
رسیده اسد، به ساگاه لباس از تن دریده و فهرار را بهر قهرار    
ترجیح می دهد و در این میاسه ز  و دخترش اسیر دسهت  
اسکندر می شوسد. سام این دختر استهاتهیهراسهت... و ایهن          
سرآغازی است برای آماده شد  ذهن تماشاچی از آ  چه 

 قرار است در این سمایش ببیند.
آرزو کیاسی جایگاه مادر استاتهیهرا، مهههرسهاز عهوض زاده       
جایگاه استاتیرا، دختر داریوش سوم و علیرضا جهاسهی، در  

 جایگاه مازه، سامزد استاتیرا، بازی می کنند.
مهرساز عوض زاده، در کار پوشینه و چهره پردازی تهالش  

. هرچهنهد     کرده است تا چهره ای باستاسی به داستا  دهد
ریش کوتاه علیرضا جههاسهی کهه جهایهگهاه یهک سهردار         
هخامنشی را دارد، می تواسست بلندتر و شبیه بهه چهههره    
مرداسی باشد که در تخت جمشید بر سنگ سگاره های بهه  
جای ماسده از روزگار هخامنشی می توا  دید. چرا کهه در   
تمام این سنگ سگاره ها مردی را سمی تهوا  جسهت کهه    

 ریشی کوتاه داشته باشد. 
پوشینه ها البته بیشتر شبهیهه بهه آ  روزگهار سهاخهتهه و        

 پرداخته شده اسد.
آ  چه در این سمایش بیشتر باعث جلب تماشهاچهی مهی    
شود، سخناسی است که در این سمایشنامه هویتی امهروزی  
سیز پیدا کرده اسد؛ تا آ  جا که می توا  آ  را سهمهایشهی    

 سیاسی با پس زمینه ای از گذشتگا  داسست.  
داریوش که با بی تدبیری ساگهها  در مهیها  آوردگهاههی      

ساله هخامنشهی را بها از تهن بهرو       ۳۳3بزرگ، دودما  
کرد  پوشینه و ترک سبرد، شیرازه سپاه ایراسهی را از ههم   
می گسلد و اسارت استاتیرا و مادرش در دستا  اسکهنهدر   

 جها  گشا را سبب می شود.
استاتیرا، دختر داریوش سوم در اسدیشه ای سردرگم شهده  

 در میا  ایستادگی و عدم ایستادگی... 
سمایشنامه بسیار شگرفی از گذشته بسیار دور گم شهده در  
میا  گفتارها و اسدیشه ها، و بیا  سیاسی آ  چه جامهعهه   
باید بداسد که اگر بداسد، چراغی است برای بهرو  رفهت از   

 آ  چه پیش رو دارد.
مرداسی چو  آریو برز  در رودررویی با سهپهاه اسهکهنهدر      
سبردهایی بزرگ داشتند و جا  بر کف از مرزههای ایهرا    
زمین پاسباسی کردسد و از این سهو مهرداسهی چهو  دامهاد      
داریوش سوم، سپاه خویش را رها می کهنهد و بهه امهیهد      
ساتراپ شد  از سوی اسکندر، تیه  بهرههنهه دالورش را     
غالف می کند و از این سو استاتیرا که تی  برهنهه اش را  

 همچنا  بر کف دارد.
زسی را می بینیم که غرشی از سر جنگهاوری دارد. غهرش    
شیرزسی در بند را شاهدیم که بر سژادش سمی سازد، بلهکهه   

برای رهایی کشورش از یوغ اسکندری می جنگند که تب 
و غزه را در آتش کین خود سوزاسده و اکنو  با کیهنهه ای   
که از ایراسیا  دارد، آ  هنگام کهه خشهایهارشهاه بهر آتهن       

 تاخته، آمده است تا بسوزاسد.
استاتیرا می داسد آ  چه باید بداسهد؛ او را مهی کشهنهد در     

 میاسه آزادی خواهی و در بند شد  و او چه باید کند؟
استاتیرا عاشق است؛ عاشق سرداراسی سرافرازی کهه مهی   
جنگند برای رهایی میهن، عاشق است بر مردمهاسهی کهه    
       .. فرهنگ شا ، گذشته شا ، آیهنهده شها ، ادب شها  و.
. هرچند او در بند   همه برای رهایی بخشی و آزادگی است

 است، اما آزادی را در بند می کنند سه آزادگی را...
و این جاست که سردارا  اسکندر سیز از خود می پرسنهد:  

«     !!!  «چه سرافرازی بزرگی. برای که؟ اسکندر یا استاتیهرا
و این سشا  از آ  دارد که پیروزی در گشایش مهرزهها و   

 کشورها سیست بلکه در گشایش قلب هاست.
استاتیرا از دل می گوید که سشها  از آزادگهی او دارد و در   
جواب مازه که دلدادگی را باری سنگین بر دوش خود می 
داسد و خواها  آ  است که پای از وی بدارد که این پهای  
بند ایرا  و ایراسی را در بنهد مهی کشهد مهی گهویهد: آیها         
اسکندر آ  چنا  سپاهیا  را در هم پیچیده است که مهر 

 دلدادگا  و دلبستگا  را از هم می درد؟ 
او در بند و همچو  سرداری دلیر و آزاد اینگوسه می غرد: 
این ماییم که پشت به پشت هم، رو در روی هم دشمهن  

 می ایستیم؛ استوار و پایدار؛ بشنو صدایم، بشنو...
و آ  گاه که آزادگی در بند شود؛ همه چیز از بیهن رفهتهه    
. استاتیرا، زسی بر آمده از درو  افساسه ها، گردآفریهد    است
دیگری را سمایش می دهد که چوسا  گهردآفهریهد، تهیه       
برهنه ای بر دست، سخناسی بس سترگ بر زبا  می راسد 

 تا ....
استاتیرا می رود تا افساسه شود و چو  گردآفرید پهلهواسهی   

 کند...
استاتیرا، گاه از دروسش سخن می راسد و گاه از میداسی که 

 پر از سبرهای سهمگین است.

استاتیرا، دختری که پاکدامنی اش را به پهلواسی گهره زده  
 است...

استاتیرا، دختر ایرا  زمین، به آوردگاه، به کهارزار، دالوری  
می کند به صد بار، و به میدا  دلدادگی، دلداده است بهه  
هزار بار، و برای فرزسداسش، مادر چو  او سیاید، این اسهت  

 دختر ایرا  زمین، چو پیشینیا  و چو  پس از آ  ...
استاتیرا، عاشقاسه ای است برای زسا  و دخترا  سرزمیهن  

 من، که در کشاکش روزگار هر روزشا  سبرد است. 
داستا  استاتیرا، درسی است بهرای آیهنهدگها ، چهرا کهه       
گذشته در دور خود دوباره برمی گردد و این مهایهیهم کهه     

 چگوسگی برخورد را باید از گذشته ها بیاموزیم.  
)سهردار و پهههلهوا  ایهراسهی         آزاده، همسر شهر بن باذا  
خسروپرویز که در پی آشنایی با پیامبر اسالم، مسهلهمها     
شد و اولین کسی که از پیامبر اسالم حهکهم حهکهومهت      
(، پس از شهادت شهر بن بازا  به   گرفت و والی یمن شد
دست سپاه اسود عنسی، هما  راهی را رفت که استاتیهرا،  

 قر  ها پیشتر رفته بود.
پس به تماشای گذشته هایما  بنشینم تا درسهی دیهگهر    

 گیریم.
این جاست که باید بر دستا  سویسنده این سمهایشهنهامهه     
بوسه زد که دو سال برای جهمهع آوری و سهگهارش ایهن      
سمایش سامه وفت گذاشته و سمایشنهامهه ای را سهوشهت و     
اکنو  اجرا می کند که سخنی است برای امروز از گذشته 

 های دور ...
آ  جا که استاتیرا فریاد می کشد: دشمنها  خهاکهم را بها      

   . . دشمنا  سیشابور، هگمتاسهه و   آتش دماوسد سابود می کنم
 خرمشهر...

این سه سقطه از ایرا  در سه برهه زماسی کامالً متهفهاوت   
شاهد جنگ های عظیمی بودسد و استاتیرا با سام بهرد  از  
آ  ها می خواهد بگوید همیشه ایراسیا  در تمام دورا  ها 

 دست از مبارزه با بیگاسه برسداشتند.
 و این سمایش، سمایشی است که باید دید ...

سکاتی سیز می توا  به این سمایش وارد داسست که شهایهد   
از دید سویسنده، کارگردا  و طراح صحنه پوشیده مهاسهده   

 است.  
یکی از موارد مهم این است که استاتیرا در کجاست؟ اگر 
زسدا  باشد سو  چیدما  صحنه باید بهه گهوسهه دیهگهری      
. اما آ  چه سشا  داده می شود دید تماشاچهی را بهه     باشد
این سو می برد که استاتیرا و مادرش در خیمه یا خاسه ای 

 محبوس شده اسد تا تکلیف آسا  روشن شود. 
یکی دیگر از سکات ورود مازه، سامزد استاتیرا، به صحهنهه   
می باشد، کهه بهه گهوسهه ای راه ورود را یهافهتهه اسهت.         
چیستایی ورود مازه بیا  سشده است؛ که باعث ایجاد یک 
ساهمگوسی و پرسش می شود. مازه بهه چهه دلهیهل بهایهد        
خودش را به خطر بیندازد تا راهی بیابد؟ اکنو  کهه راه را  
یافته است می بایست به آزادی آسا  اقهدام کهنهد یها بهه      
گفتار بنشیند؟ این ساهمگوسی دید خوبی را به تمهاشهاچهی    

 سمی دهد. 
تی  برهنه در دستا  استاتیرای در بنهد بهرای چهیهسهت؟      
گما  آ  است که تی  برهنه در سمایش تنها برای سمایش 
. سویسنده یا کارگردا  مهی تهواسسهت بهه       ایستادگی است
جای تی  برهنه از سشاسه دیگری برای این کار اسهتهفهاده    
کند؛ هر چند گفتارها، به اسدازه کافی تواسستهه اسهت ایهن    

ایستادگی را به سمایش بکشد؛ و کارگردا  می تواسست بها  
(، به ایهن امهر      )و سه صدای بلند بیا  حماسی و محکم تر 

 مهم برسد.
با همه مواردی که گفته شد، سمایش به خوبی تهواسسهتهه    
تماشاچی را جذب و آ  چه درو  مایه اصلی است، بیها   

 کند.
رحیم هودی سیز در حاشیه تماشای این سمایش می گوید: 
این که تالش شده است تا سمایشنامه ای کامالً پهارسهی   

 سوشته شود جای بسی خوشحالی است.
مهرا  مقدر، سرپرست گروه سمایش سروش است کهه از  

اثر سمایشی را  ۳0به ثبت رسیده است و  تاکنو   29سال 
به روی صحنه برده است.. این گروه عمده فعالیت خود را   
در زمینه تئاتر کودک و سوجوا  متمرکز کرده است کهه از  
مهمترین سمایش های کودک این گروه مهی تهوا  غهول    

 آباد، مدادهای رسگی، پریزاد و افساسه تیشتر را سام برد.
هرچند برای رده سنی بزرگسهال ههم سهمهایهش ههایهی        
همچو  شغال، تو بودی... سه... تو بهودی، ایهن سهه ز ،          

را بهه روی   «اسهتهاتهیهرا    »یک خاستگاری صاده و اکنو 
صحنه آورده است. وی در زمینه سمایشنامه سویسهی سهیهز     

 خود را آزموده است.
مقدر در مورد سمایشنامه استاتهیهرا چهنهیهن مهی گهویهد:         

با تمام سمایشنامه های دیگرم تفهاوت دارد. از    «استاتیرا»
آ  جهت که تنها متنی است که در زمینه تاریخی سوشتهه  
ام. حدود دو سال تحقیقات این متن طول کشید و از آسجا  
که برایم مهم بود که تمامی اطالعات این متهن درسهت   
 باشد، با معتبرترین اسناد تاریخی مطالعاتم را شرو  کردم.
وی وجه دیگر تفاوت این سمایشنامه را چنهیهن ذکهر مهی     
: از مهمترین ویژگی هایی سمایشنامه استهاتهیهرا ایهن       کند
است که تالش شده تا تمام واژگا  فارسی بهاشهنهد و از    

 واژگا  غیرپارسی استفاده سشود.
سوشته شد و  20الزم به ذکر است این سمایشنامه در سال 

 دو بار سیز بازسویسی شده است.
: علیرضا جهاسهی، آرزو کهیهاسهی،       بازیگرا  سمایش استاتیرا

 مهرساز عوض زاده
 مشاورین کارگردا : سمیه شکاری، امیر خواجه میرکی

 دستیار کارگردا : مهرساز عوض زاده
 مدیر اجرایی: مریم شکری

 مدیرا  صحنه: سعید کامکار، بهاره سلما  پور
 منشی صحنه: زهرا حسینی

 اجرای سور و صدا: پریا فرهنگی، فاطمه شکوهی
 گوینده سریشن: عبدالرسول لرسژاد
 ضبط و میکس صدا: مهدی مقدر

: سعید کامکار، میثم سظری پهارسها،     ساخت و اجرای دکور
 محمدرضا جعفری

 طراح گریم و لباس: مهرساز عوض زاده
 طراح پوستر و بروشور: سمیرا سخنداسی

 طراح سور و صحنه: مهرا  مقدر
برخی از منابعی که برای سوشتن این سمایشنامه استهفهاده   
شده عبارتند از:  ایرا  از آغهاز تها اسهالم/ تهاریهخ ایهرا          
باستا / تاریخ تمد / داریوش در سایه اسکهنهدر/  مهرگ       
/ تاریخ لباس/ سنگ سبهشهتهه ههای تهخهت          مردا  سامی
جمشید/کورش بزرگ/  داریوش/  زسها  ههخهامهنهشهی/          

 اساطیر ایرا / کتیبه های هخامنشی/

 خواهی شیرزنی ایرانی در برابر هجوم اسکندرانینمایشی از استقالل

 استاتیرا؛ دختری میانه عشق و نبرد

 تقدیم به دوست شهیدم
خواسهتهم از اولهیهن حضهورت در       عبدالحسین پیروا ؛ می

جبهه بگویم؛ وقتی هنوز مویی بر صورت سداشتی و شایهد  
ای باورش سخت بود که بتواسی در جبهه بماسی  برای عده

خواههم   هایش را داشته باشی. اما می  و تاب تحمل سختی
 هم در شهادت. بگویم باز جلو افتادی آ 

یادت هست در جزیره مجنو  وقتی هوا بهه شهدت گهرم    
ای پشهت   بود با ماشین رسیدی و بعد از چند ثاسیه گلوهلهه  

کدام آسیبی سدیدیم؛ از آ  زما  تها روز   ماشین خورد؛ هیچ
. آ  روز، روز شهادت تهو بهود     سال می ۲0شهادتت  گذرد
سال استظار شهادت کشید  چهقهدر سهخهت      ۲0ولی سه!  

است و شاید استظاری بیشتر! اما من تو را شهیهخ خهنهدا       
گاه لبخند  ای سداشتی! و کیست که سداسد هیچ  سامیدم و گله

بر لبت محو سشد حتی در چهره آرامت بعد از شهههادت و   
 خواهم بگویم شهید خندا .. امروز سیز می

اما بعد از تشیع باشکوهت این شد که بگهویهم تهو فهقهط      
راستی امامهت شهههر را داشهتهی.       جمعه سبودی که به امام

گوسه بنویسم وقتی افراد تحمل رقیهب   بگذار مطلب را این
دار باشنهد و تهو بها عهمهل       تواسند مردم را داشته باشند می

چنین کردی؛ و باید گفهت در ههمهه شهرایهط       خویش این
چنین شد که مردم سیز با تشیهع   همگام مردم بودی و این

ات سشا  دادسد که با تو بودسد و مسنهد دارا  بهایهد     جنازه
. شهایهد     وسیله مردم بدرقه می بیاموزسد که چگوسه به شوسد

توا  با رقیب سشستن و گفتگو کرد  که جامعه شدیداً به 
تواسد اتحاد  آ  سیاز دارد روش و منش تو بود و این کار می

. اگهر     شهرستا  کازرو  را در رشد و توسعه تضمین کنهد
 دهندگا  راه توجه کنند. ادامه

گاهی فراتر از حزبی بودی که بدا  تعلق داشتی؛ این بود 
پهذیهرفهتهی. ههمهرزمها  و          ها را می که دعوت همه گروه

دوستا  دورا  دفا  مقدس ههر  
وقت اراده کردسد تو لبیک گفتی 

شده و سشده  و همه کارهای گفته
سازی در اجتهمها     یعنی فرهنگ

)از حضهههههور در حهههههزب  
جمهوری تا حضهور در  
جبههه تها طهلهبهه و      
روحههاسههی شههد  و 
آسههگههاه در قههامههت 
( کهار    امامت جمعه
اصههلههی تههو بههود و  

ما  داد در  آسچه تسلی
آور و  آ  خهههبهههر شهههوک

 اسگیز، شهادت تو بود که لیاقتش داشتی. بهت
داسم در آ  شب قدر از خداوسد چه طلهب کهردی کهه     سمی

. پوشید  ردای شههادت در    شب قدر خوبی برایت رقم زد
 شب قدر اسدازه قدرت بود.
 روحت شاد و یادت گرامی

 ای بــــرای شــــیــخ خــــنــدانمــــرثــــیــه

 برای آن جامانده از قافله شهیدان که به یارانش پیوست


