
4

حاج شیخ  حجت االسالم  شهیـــد  فرزند  آخرین  خرسند،  محمد حسین 
االئمه  ثامن  مضجع  جوار  در  پدر،  شهادت  زمان  در  که  خرسند  محمد 
علیه آالف التحیه و الثناء بوده است؛ پس از تشییع و در شب وداع با 
پیکر پدر، دل نوشته ای برای پدر داشت که در اختیار هفته نامه شما 

قرار گرفت. در ادامه نجوای خلوت او را می خوانیم:

:::  بسم اهلل الرحمن الرحیم  :::
حرم  بودم  رفته  ندادم؛  را  تلفن هایت  جواب  ببخشید  باباجان  سالم 
حجره  برگشتم  وقتی  بودم،  گذاشته  جا  حجره  در  را  موبایلم  کنم،  زیارت 
زنگت زده بودم ولی جوابم را ندادی. صبح زود رفتم پیش آقا، حرم. وقتی 
که فهمیدم دلت  خبر شهادتت اومد دنیا روی سرم خراب شد. اونجا بود 
کرده بودی ولی با  برام تنگ شده بود. با مامان و حسن و علی خداحافظی 
که رفتی یه درخواست ازت دارم. بهم قول داده بودی  من نه. باباجان حاال 
خیلی  دلم  کنی.  عمل  قولت  به  می خوام  کربال،  ببری  مرا  رمضون  ماه  بعد 

کربال... که برم  برای امام حسین تنگ شده، همش تو این فکرم 
باباجان دلم برات خیلی تنگ شده، باباجان خیلی دلم می خواست 
گفتی قسم  که  بهت بگم دوستت دارم ولی رویم نشد. تو رو به اون بالحجتی 
میدم، امشب بیا به خوابم. دلم می خواد بشینم و یه عالمه باهات حرف 

بزنم و بگم دوستت دارم.
که باز به خوابم ببینمت،  کردم به او پدر اما همین  گله  از اینکه نیستی 

خوب است
جلوم  و  می اومدی  کنی  نصیحتم  می خواستی  وقت  هر  میاد  یادم 
می نشستی و اون عینکت رو در می آوردی و می گرفتی تو دستت و می گفتی 
کن. پسر خوبی برات نبودم می دونم  وقتت را الکی هدر نده و بشین مطالعه 
قدرت  ولی  برام  بودی  خوبی  بابای  خیلی  کنی.  حاللم  می خوام  ازت  ولی 
را ندونستم. خیلی هم زیبا رفتی، خوش به حالت. مثل مادرمون زهرا به 

کردند. که از هزار ماه بهتر است، شهیدت  پهلویت زدند و در شب عشق 
گره در زندگی  گره ای توی زندگی من انداخت. بابایی خیلی  شهادتت 
گرهی به نافم  گله ای ازشون نمی کنم، چون وقتی به دنیا اومدم  دارم ولی 
گره معنای  که همیشه  گره را بفهمم. همان لحظه فهمیدم  زدند تا معنی 
گره را  گره هاست. با خوش بینی و صبر هر  بدی ندارد. شاید حکمتی در این 
که توانایی مقابله  گره بعدی می گذارم و خدا را شکر می کنم  کنار  با رنگی زیبا 
که با این همه  که سرنوشت برایم رقم زده دارم. شاید روزی برسد  با آنچه را 
کشیده و مرا برای  که خالق هستی نقشه اش را  گره فرشی زیبا ببافم. فرشی 

دلنوشته فرزند شهید خرسند پس از تشییع
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هر  من  و  دیده  من  در  را  الزم  توانایی  و  استعداد  که  چرا  برگزیده،  بافتنش 
گزارش ام. لحظه شکر 

پشت  شدی،  شهید  گر  ا گفتم  بهت  که  می آد  یادت  باباجان  راستی 
کردی و خندیدی و چیزی نگفتی؟  کنم؟ تو هم بغض  گریه  سرت بخندم یا 
کنم. یادت می آید لحظه سال تحویل را،  گریه  اآلن هم نمی دونم بخندم یا 
بهش  گفت  مسعود  شهدا؟  گلزار  رفتی  و  شده  تنگ  شهدا  برای  دلم  گفتی 

گفتی دلم می خواد اینجا دفن بشم.
که حرف نگفته زیاد دارم، ولی مثل حرف توی دلم  کنم  باباجان چه 
به  اما  تو  کنار عکس  آشفته است؛  امروز  باباجان! چقدر حال من  ماندی. 

یادت تو خوب است.
در  که  قفلی  بشکن  می گویم،  خودم  به  می گیرد،  دلم  که  گاهی  گاه 
دست داری، تو خدا را داری. خدا اول و آخر با من است.

کردم فرشته هم می تواند مرد  باباجان وقتی باور 
که تو را دیدم. باشد 

مناسبت  به  آقا  حضرت  امروز  باباجان  راستی 
که  کردند  صادر  پیامی  مظلومانه ات،  شهادت 
کرد. ای پدِر با اخالص و پر  بسیار آروم و خوشحالم 
کند و از یاران امام           تالشم. عاشقتم. خدا رحمتت 

زمان قرارت بده. خدا نگهدار.
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خانواده شهید مظلوم حجت االسالم و المسلمین حاج محمد خرسند  در پیامی خطاب به 
رهبر فرزانه انقالب از ایشان بابت  نگارش پیامی به مناسبت شهادت حجت االسالم خرسند 

تشکر کردند. در این پیام آمده است: 

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای رهبر حکمی انقالب اسالمی

سلام علیکم

بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت
سر خم می  سلامت، شکند اگر سبویی

شهید مظلوم ما را چه مدالی بالاتر از گواهی های مقتدای خویش بر آخرین برگ 
کارنامه اعمالش؟

طوبی لهم و حسن مـاب.
وز های سراسر غم فراق ما، تقصیر برخی رسانه ها در پوشش خبر شهادت  در این ر
دل هایمان  بر  مضاعفی  داغ  رفتند؛  پیش  جلاد  و  شهید  جای  تغییر  تا  گاه  که 
بود که با طنین پیام تسلیت شما و گواهی بر مظلومیت او التیام یافت و 

عزم ما را بر پیمودن راه او استوارتر ساخت.
منتقم  ظهور  در  تعجیل  استدعای  با  و  مهرتان  سراسر  الطاف  از  تشکر  ضمن 
مظلومان از حضرت باری تعالی، دعای شهیدمان در آخرین شب حیات سراسر 
وزان را تکرار کرده و عزت مسلمین  مجاهدتش برای سلامت آن خورشید فر
مسئلت  الزمان؟جع؟  صاحب  حضرت  ظهور  تا  را  داهیانه تان  رهبری  تحت 
می کنیم و برای خویش نیز شهادت در مسیر اهداف متعالی انقلاب اسلامی را 

ومندیم. ز آر

ون ر کاز خانواده شهید مظلوم حجت االسالم و املسلمنی خرسند امام مجعه 

در پیام خانواده شهید خرسند
خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد:

پیام تسلیت شما گواهی بر مظلومیت او بود

رئیس پزشکی قانونی استان فارس:

قاتل امام جمعه کازرون در سالمت 
کامل روحی و روانی قرار دارد

قانونی  پزشکی  رئیس 
گفت: قاتل امام  استان فارس 
و  صحت  در  کازرون  جمعه 
روانی  و  روحی  کامل  سالمت 

قرار دارد.
یکم  فارس  استان  قانونی  پزشکی  رئیس 
امام  قاتل  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  تیرماه 
کامل روحی  کازرون در صحت و سالمت  جمعه 

و روانی قرار دارد.
ها  ساعت  اینکه  بیان  با  غالمزاده  سعید 
قرار  مشاوره  مورد  او  و  ایم  کرده  صحبت  قاتل  با 
که  گونه عالیمی  گرفته است، اظهار داشت: هیچ 
نیست،  روانی  سالمت  دارای  قاتل  بدهد  نشان 

وجود ندارد.
افزود: قتل حجت االسالم والمسلمین  وی 
قاتل،  است؛  بوده  قبلی  ریزی  برنامه  با  خرسند 

چند ماه پروژه قتل را در سر می پرورانده.
کازرون  جمعه  امام  شود  می  خاطرنشان 
هشتم خرداد ماه در ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد 
به  کازرونی  عکاس  توسط  )چاقو(  سرد  سالح  با 

قتل رسید.
که  ندارد  روانی  سالمت  قاتل  شد  می  گفته 
این موضوع توسط رئیس پزشکی قانونی فارس 

تائید نشد.

پرونده شهادت
حجت االسالم خرسند به صورت 

فوری و ویژه رسیدگی می شود

دادگستری  رئیس کل 
وقت  تیرماه   ۱۲ فارس: 
شهادت  پرونده  به  رسیدگی 
است،  خرسند  حجت االسالم 
وجود  پرونده  در  نقصی  گر  ا
به  حکم  صدور  باشد،  داشته 

گر نقصی نداشته باشد  طول خواهد انجامید اما ا
رأی در همان تاریخ صادر خواهد شد.

در  موسوی  کاظم  سید  حجت االسالم 
گفت وگو با خبرنگار »حوزه«، با اشاره به موضوع 
حجت االسالم  شهادت  پرونده  رسیدگی 
اظهار  کازرون  امام جمعه  خرسند،  والمسلمین 
بزرگوار  شهید  این  پرونده  کیفرخواست  داشت: 

چهار روز پس از شهادت ایشان صادر شد.
شب  در  خرسند  شهید  اینکه   بابیان  وی 
به  شرور  فردی  توسط  رمضان  مبارک  ماه   ۲۳
به صورت  پرونده  این  به  افزود:  شهادت رسید، 
ویژه و فوری رسیدگی می شود و امیدواریم حکم 
اعمال خود  به سزای  قاتل  و  پرونده صادر شود 

برسد.
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شهید حجت االسالم شیخ محمد خرسند، سال ۱۳۴۶ 
کازرون متولد شد. پدرش از بازاریان مؤمن و معتمد  در 
کازرون بود و در سال های منتهی به انقالب، به عنوان 
کمک های وافری می  یکی از حامیان انقالب اسالمی، 

کرد.
کمی داشت در  محمد نیز به همراه پدر علی رغم سن 

راهپیمایی هایی که برگزار می شد حضور می یافت.
جمهوری  حزب  دبیرستان،  به  ورود  با  و   ۶۲ سال  در 
برای  داشت،  همکاری  آن  با  نیز  پدرش  که  را  اسالمی 
انتخاب  خود  عقیدتی  و  سیاسی  های  فعالیت  ادامه 
کرد و خیلی زود توانست به عنوان یکی از دانش آموزان 

کازرون مطرح شود. شاخص این حزب در 
راه  اسالمی،  جمهوری  حزب  در  عضویت  با  همزمان 
مبارزه و جهاد را نیز آغاز کرد و به عنوان یکی از رزمندگان 
لشکر همیشه پیروز فجر فارس، علی رغم سن کمش به 
شهید  همچون  خود  حزبی  هم  دوستان  دیگر  همراه 

کارگریان، به جبهه اعزام شد. جواد 
محمد همزمان با حضور مداوم و متناوبش در جبهه 
های جنگ، نه تنها از مسایل درون شهر بی خبر نبود 
دانش  عنوان  به  کازرون،  در  حضورش  مدت  در  که 
آموزی فعال در عرصه های فرهنگی، قرآنی، سیاسی و 
اجتماعی فعالیت خود را ادامه می داد؛ و این همه اما او 
را از درسش واننهاد و در سال ۱۳۶۴ دیپلم خود را اخذ 

کرد.
در حزب جمهوری اسالمی پله های مقدماتی آشنایی 
با اصول و معرفت دینی و سیاسی انقالب اسالمی را به 
صورت نظری و عملی آموخت و از او مردی روشنگر و 
که در سالهای بعد توانست با دیدگاهی  بصیر ساخت 
کند. متکی به آموزه های انقالبی اسالم، راه خود را طی 
دینی  علوم  به  که  ای  عالقه  دلیل  به  دیپلم،  اخذ  با 
علمیه  مدرسه  وارد  و  برگزید  را  طلبگی  زی  داشت، 

صالحیه کازرون شد.
و  مهجور  پهلوی  دوران  در  که  کازرون  علمیه  )حوزه 
آیت  مرحوم  توسط  انقالب  از  پس  بود،  شده  متروک 
و  کازرون  وقت  جمعه  امام  ایمانی،  اسداهلل  شیخ  اهلل 
شیخ  پدر  جمله  از  مردمی  های  همیاری  و  همکاری 

کار  کازرون  محمد خرسند، با عنوان مدرسه صالحیه 
کمی  گرفت و در مدت  تربیت طالب علوم دینی را از سر 
توانست به یکی از بهترین مدارس علوم دینی شیعی 

استان فارس جایگاه علمی خود را بدست آورد.(
وی عالوه بر طی دروس طلبگی نه تنها از جبهه های 
به  مقدس  دفاع  دوران  پایان  تا  و  نشد  غافل  جنگ 
کرد، فعالیت  صورت متناوب در جبهه ها حضور پیدا 
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی خود را نیز 

در شهر به شکل فعال تری ادامه داد.
تیپ  دریایی  یگان  جمعی  عنوان  به  مدتی  خرسند 
فجر  گردان  جمعی  نیز  مدتی  و  فارس  المهدی)عج( 
بار جراحت  که سه  فارس در جبهه ها حضور داشت 

که ۲۰ درصد جانبازی برایش  های عمیقی بر او وارد شد 
لحاظ گردید.

کیان جمهوری اسالمی در دوارن دفاع   دفاع نظامی از 
دور  شیعی  مبانی  آموختن  و  سربازی  از  را  او  مقدس 
کازرون  نکرد و توانست دروس سطح را در حوزه علمیه 
حضرات  و  بنیادی  و  ایمانی  آیات  حضرات  محضر  از 
کرمانی و هدایتی  حجج االسالم والمسلمین حمیدی، 

بگذراند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، دروس سطح را نیز در 
کازرون به پایان برد و برای ادامه تحصیل راهی قم شد.

حجت االسالم  حضرات  نزد  را  کفایه  درس  قم  در 
مرحوم  و  لنکرانی  فاضل  محمدجواد  والمسلمین 
فاضل هرندی خواند و در مقطع دروس خارج از محضر 
حضرت آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی 
و نوری همدانی و حضرت آیت اهلل حاج شیخ محسن 

فقیهی کسب فیض کرد.
بلکه  نبود.  حوزوی  دروس  خواندن  تنها  او  برای  قم 
گشود. او در قم دروس قرآنی را  راهی جدید را برای او 
نیز آموخت و هم از نظر تالوت و آشنایی با مبانی قرائت 
و هم از نظر آشنایی با تفسیر و ترجمه تحصیل کرد و از او 

چهره ای قرآنی ساخت.
اوایل ۷۳،  و  اواخرسال ۷۲  در  کازرون  به  بازگشت  در 

راه  خیرین  همیاری  و  همکاری  با  را  کازرون  دارالقرآن 
پرورش  و  تربیت  به  آن  در  که  دارالقرآنی  کرد.  اندازی 
و  پرداخت  می  پسر  و  دختر  جوانان  و  آموزان  دانش 
کازرون،  توانست با جذب و پرورش نوجوانان و جوانان 
معرفی  قرآنی  جامعه  به  را  بسیاری  قرآنی  های  چهره 
قاریان  عنوان  به  آنان  از  برخی  که  هایی  چهره  کند. 
کشوری درخشیدند. اما تربیت و پرورش نسل  مطرح 
کازرون نبود.  قرآنی تنها فعالیت قرآنی شیخ محمد در 
و  کشوری  بزرگ  مفسران  و  قاریان  از  دعوت  با  بلکه 
کازرون را به عنوان مأمن  کازرون، خیلی زود  جهانی به 

و محفلی قرآنی معرفی کرد.
نماز  اقامه  ستاد  رئیس  قرآن،  بر  عالوه  دوران  این  در 

کار بزرگ دینی یعنی  کازرون هم بود و در این مدت دو 
کنار هم انجام می داد.  ترویج معارف قرآن و نماز را در 
سرکشی به مدارس و ارتباط با دانش آموزان و تبلیغ و 
که پایه شهادت را  ترویج نماز و قرآن همان هایی است 

در زندگیش ساختند.
سال ۱۳۸۶، پس از استعفای آیت اهلل آقا بزرگ بنیادی، 
کازرون  امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان 
کازرونی به  به دلیل بیماری، نام این خطیب و روحانی 
کازرون بر سر زبان  عنوان جانشین آیت اهلل بار دیگر در 
ها افتاد. و نهایت امر آن بود که از بین گزینه های مطرح 
جمعه  امام  عنوان  به  خرسند  محمد  شیخ  روز،  آن 

کازرون انتخاب شد.
که از نظر علمی  کسانی می نشست  کنون در جایگاه  او ا
گرد و فرزند آن ها به حساب می آمد. مردم  و سنی شا
کازرون به خوبی به یاد داشتند که مرحوم آیت اهلل سید 
احمد پیشوا، نماینده حضرت امام در دهه ۴۰ چگونه 
برای شهرستان پدری معنوی و مهربان بود، مردم به 
که مرحوم شهید حجت االسالم شیخ  یاد می آوردند 
عبدالرحیم دانشجو، به عنوان نماینده امام در دهه ۵۰ 
گاهی  کرد و با مهربانی و البته آ چگونه مردم داری می 
کرد،  بخشی خط امام را برای مردم تبیین و تشریح می 
که مرحوم آیت اهلل شیخ اسداهلل  مردم به یاد داشتند 

و اینک روایتی ݣݣمتفاوٮݩݑ از 

درݤݤݤ...      ݩݑ ݧ ٮݪݬݓ ݣݣٯݧ ݒ ݢسݩݧ ـد ݢ ݔ ݬݫ هىݫ ݩݒ سݧ
         ::::  محمدمهدی اسدزاده  ::::
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ایمانی به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه در دهه 
کازرون  کشور برای  ۶۰ و ۷۰ چه جایگاهی در استان و 
ساخته بود و مردم آیت اهلل آقا بزرگ بنیادی را هم پیش 
که به دلیل حمایت های بی دریغ  از این دیده بودند 
و  بیماری شد  فریادهای عدالت خواهانه اش دچار  و 
استعفا داد؛ حال شیخ جوان شهر، بر جایگاهی تکیه 

که میراث آن بزرگان بود. زده بود 
که  کرد  آغاز  روش  این  با  را  ورودش  خرسند  محمد 
پای جوانان را از هر نوع دیدگاه و جریانی به دفتر امام 
جمعه بازکرد. این امر نوید روشی متعادل برای جذب 
که باعث شد  کثری و دفع حداقلی می داد. روشی  حدا
کازرون به جایگاه عمومی مطالبات  جایگاه امام جمعه 

مردمی بدل شود.
و  سیاسی  جریان های  همه  با  اعتدالی  روش  و  تدبیر 
کنار  و  دست گیری  و  گشاده رویی  و  سو  یک  از  فکری 
مردم بودن او خط بطالنی بر همه آن اتهامات سیاسی 
شخصیت های  با  او  رفاقت  می شد.  وارد  او  بر  که  بود 
سیاسی اصالح طلب و اصول گرای شهرستان، برگزاری 
نشست های مشترک بین جریان های سیاسی و فکری 
به  را  او  کم  کم  نقدپذیریش  و  سعه صدر  فرهنگی،  و 

عنوان محور و خیمه گاهی برای شهرستان بدل کرد.
که بر عهده  ریاست شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
در  دینی  و  فرهنگی  های  فعالیت  تا  شد  باعث  بود  او 

کازرون قوت بیشتری بگیرد.
کازرون  کنگره ها و یادمان های شخصیت های بزرگ 
کازرونی، بهجت  همچون سلمان فارسی، ناصر دیوان 

العلماء، شیخ علی دوانی و … از یادگارهای اوست.
و  کازرونی  دیوان  ناصر  چون  بزرگانی  آرامگاه  احیای 
بهجت العلماء از دیگر مصوبات آن نشست های شورای 

فرهنگ عمومی است.
می  کازرون  در  وی  جمعه  امامت  از  سال  یک  تنها 
که سفر مقام معظم رهبری به فارس مسجل  گذشت 
به  برنامه رهبری، سفر  که در  بود  این در حالی  و  شد 
کازرون دیده نشده بود. شهید خرسند با بسیج تمام 
ادارات و ارگان ها، تالش های خود را برای سفر رهبری 
کرد و در نتیجه برای اولین بار پس از 8  کازرون آغاز  به 
 87 ماه  اردیبهشت  در  کشوری  مقام  باالترین  دهه، 
که با شوق و ذوق بسیار مردم  کازرون آمد. سفری  به 
کازرون و حومه مواجه شد و از دو روز پیش از  شهرستان 
سفر، مردم با پای پیاده برای حضور در سخنرانی مقام 
کازرون  کازرون، راهی  کناف  معظم رهبری از اطراف و ا

شدند. 
کازرون، فتنه   دو سال پس از سکانداری امامت جمعه 
جوان  شیخ  این  که  بود  آن  جالب  نکته  داد.  رخ   ۸۸
گیری علیه جریان فتنه  گاه سازی و موضع  علی رغم آ

در خطبه های نمازجمعه آن زمان، اما با جریان اصالح 
کرد و روش اعتدالی  کازرون به نرمی برخورد می  طلب 
او باعث شده بود تا اصالح طلبان نیز او را نه به عنوان 
که به عنوان یک دوست صمیمی و دلسوز  یک دشمن 
کلیت موضع  که می توان در  او نشان داد  بشناسند. 
محکم و قاطعی داشت و در جزییات نرم و آرام بود و 

این عینیت اعتدال و عدالت بود.
وقت،  استاندار  تدبیری  بی  با  فتنه،  از  پس  سال  یک 
کنار  غیرمعمول  شکلی  به  شهرستان  بومی  فرماندار 
گذاشته شد. همین امر سبب بروز برخی اعتراضات در 
شهرستان  ارشد  مسئوالن  که  حالی  در  شد.  کازرون 
غیربومی بودند، مردم ملجأ و پناهگاهی جز دفتر امام 
بزرگواری  صدر،  سعه  با  نیز  خرسند  ندیدند.  جمعه 
برای  را  خود  تالش  داد،  نشان  خود  از  که  متانتی  و 
به  را  و مردم  انجام داد  برای شهرستان  پایانی خوش 
خویشتن داری، آرامش، وحدت و همکاری با سرپرست 
فرمانداری فراخواند و قول مساعد داد تا خواسته های 
که پیگیری های  کند. مردم  مردم را تا پایان پیگیری 
امام جمعه خود را می دیدند نه تنها خویشتن داری 
که با سرپرست فرمانداری  بسیار از خود نشان دادند 
کردند. چند ماه بعد با تقدیر مردمی در  هم همکاری 
آمدن  نوید  شده،  برکنار  بومی  فرماندار  از  نمازجمعه 
او داده شد و مردم پاسخ اطمینان و  فرماندار توسط 

بر محبوبیت و  را دیدند و  اعتماد به امام جمعه خود 
مقبولیت خرسند افزود شد.

گشایی از مشکالت مردم، دفتر  گره  رویه اعتدالی و 
تا  کرد.  تبدیل  مردم  مطالبات  برای  مرکزی  به  را  او 
که توقعات مردم از دفتر امام جمعه برای حل  آن جا 

مسایل و مشکالت بسیار باال رفت.
که  از روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ خبری در شهر پیچید 
وقت،  مسئولین  توسط  مناسب  پاسخ  عدم  دلیل  به 
که حکایت از  کازرون بار دیگر بسترساز حوادثی می شد 
ایامی تلخ را با خود به همراه داشت. از همان روزها امام 
جمعه، بار دیگر به عنوان پایگاهی برای خواسته های 
مردمی شد. پیگیری های دفتر امام جمعه و مشاوران و 
معتمدین او، تنها به وعده های مسئولین استانی ختم 
که تنها یک هفته دوام داشت و  می شد. وعده هایی 
دوباره سیل شایعات روح و روان مردم منطقه را آشفته 
می کرد. اعتراضات مردم شهر، خرسند را به میدان آورد 
کند. مردم به سخنان امام  تا از حوادث تلخ پیشگیری 
آرام شد. امام جمعه  کردند و شهر  گوش  جمعه خود 
محبوب اما این بار مورد غضب ضد انقالب و منافقین 
های  تالش  وجود  این  با  شد.  واقع  خارجی  و  داخلی 
پایان دادن به مناقشات پیش آمده رها  را برای  خود 
نکرد و چون پدری مهربان و دلسوز، همه طرف ها را 

ماجرا  پایان  این  اما  نمود.  دعوت  منطق  و  آرامش  به 
نبود. این بار وعده های مسئوالن و حرف های ضد و 
نقیض آن ها در رسانه ها از یک سو و حمالت و شبهات 
باعث  از سوی دیگر  و منافقین  و شایعات ضدانقالب 
کازرون علی رغم احترام به امام جمعه محبوب  شد تا 
که حاال مظلوم واقع شده بود، راهپیمایی های  خود، 
اعتراضی خود را به صورتی مسالمت آمیز )به گونه ای که 
به قول فرماندهی انتظامی وقت در این راهپیمایی ها 
گل هم له نشد( با تصویری از شهدای  حتی یک شاخه 
انقالب شهرستان، شهدای دوران دفاع مقدس و امام 
کید بر والیی بودن مردم شهرستان،  و رهبری ضمن تأ
خواسته های خود را فریاد بزنند. خرسند ضمن تشکر از 
شیوه راهپیمایی های مردم از آنان خواست تا حصول 
کنند تا آرامش  نتیجه از برگزاری راهپیمایی خوددداری 
با مسئوالن  کازرون  بزرگان  کرات  برگردد و مذا به شهر 

استانی در آرامش به نتیجه مطلوب برسد.
خوش  معاندین  و  منافقین  مذاق  به  آرامش  این 
نیامد و از همان جا تالش برای تخریب چهره خرسند 
کردند. منافقین به شکل  و ترور شخصیت وی را آغاز 
آشوب  به  برای  کشور  سراسر  از  شده  سازماندهی 
کازرون،  مردم  آمیز  مسالمت  اعتراضات  کشاندن 
کازرون شدند و با تحریک مردمی تالش برای به  وارد 
زدند. در همان ساعات  کلید  را  کشاندن شهر  آشوب 
اولیه نخستین روز ماه رمضان، ترور شخصیتی شهید 
گسترده در رسانه های خود دنبال  خرسند را به صورت 
کردند تا بلکه به خیال خام خود میانجیگیری خرسند 
به  متأسفانه  ها  درگیری  این  برود.  بین  از  کازرون  در 
گواری منجر شد. روز جمعه شهید خرسند از  اتفاقات نا
کنند. علی  همه مردم خواست تا در نمازجمعه شرکت 
که منافقین به دنبال آن بودند تا از برگزاری   رغم این 
نمازجمعه و ورود امام جمعه شهر به مصلی جلوگیری 
که برای جان و آبروی  کنند و علی رغم همه تهدیداتی 
خرسند تدارک دیده بودند، خرسند با شجاعت تمام 
که  خود را به پشت تریبون نمازجمعه رساند. منافقین 
نقشه خود را بر باد رفته می دیدند تالش خود را برای 
کار بستند  جلوگیری از ایراد خطبه های نمازجمعه به 
و شعارهای وحدت شکنانه سر دادند. همین امر باعث 
شد تا مردم با طرد منافقین از مصلی و حمایت قاطع 
امام جمعه  با  را  امام جمعه شهر خود، پیوند خود  از 
محکم تر کنند. در این میان البته حمایت های خانواده 
های مقتولین درگیری های روز اول و دوم رمضان در 
این نمازجمعه و وکالت تام االختیار به خرسند، را نمی 
گرفت. خدنگ منافقین به نشان نرفت و  توان نادیده 
شیخ محمد خرسند بیش از پیش محبوب قلب های 

کازرون شد. مردم 
بار دیگر مردم  نمازجمعه  آن  شیخ محمد خرسند در 
را به حفظ آرامش و وحدت و دوری از تفرقه و نفاق و 
برای  را  خود  تالش  که  منافقین  کرد.  دعوت  درگیری 
پیشگیری از خطبه های نمازجمعه بی اثر دیدند عصر 
کازرون به  جمعه نیز تالش داشتند تا آشوبی دیگر را در 
راه اندازند؛ که با پاسخ منفی مردم روبرو شده و با کشف 
آنان  تالش  شهر،  ورودی  در  آنان  اسلحه  خودروهای 

کام ماند. نا
کینه منافقین از خرسند تمامی نداشت و در طول  اما 
گذشته از هر بی حرمتی و شایعه و تهمتی به  یک سال 
آن شیخ شهید فروگذار نکردند تا شاید بتوانند خرسند 

کنند. اما زهی خیال باطل… ج  کازرون خار را از قلب 

ادامه مطلب در صفحه بعد
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خرسند  والمسلمین  حجت االسالم  گرچه  ا
شناخته شده  چهره ای  همدانی،  طلبه  برخالف 
رفیع  به درجه  که  کنون  ا اّما  محسوب می شود، 
از  وی  مواضع  مرور  است،  آمده  نائل  شهادت 

فرهنگ تا سیاست خالی از لطف نیست.
اولیه قتل  که خبرهای  یکماه پیش، زمانی 
کرد، نگاه ها متوجه سبک  طلبه همدانی فروکش 
روحیات  و  قاسمی  حّجت االسالم  خاص  زندگی 
تفکـــــــرات وی شد. طلبـــــــــــه ای ساده زیست،  و 
گلوله  رهبری.  و  نظام  طرفدار  و  خانواده دوست 
بسته  نقش  کسی  پیشانی  بر  شرور  و  جاهل  فرد 
که نشــــــــانه های اسالم ناب را با خود همراه  بود 

داشت.
گرد  کم تر از یک ماه از آن حادثه تلخ، شا حال 
بهترین  در  امام صــــــــادق)ع(،  مکتب  از  دیگری 
لحظات ماه مبارک رمضان و شب قدر، به خون 
خود می غلتد و بار دیگر مظلومیت روحانیت را به 

خ می کشد. ر
گرچـــــه حّجت االســــــالم محّمد خرسنــــــــــد  ا
برخالف طلبه همدانی، چهره ای شناخته شده 
جمعــــــــــه  امامت  قامت  در  و  می شود  محسوب 
حــــــزب  مرکزی  شــــــــورای  در  عضویت  و  کازرون 
کنون  ا اّما  مؤتلفه، سال ها مشغول فعالیت بود، 
که به درجه رفیع شهادت نائل آمده است، مرور 

از لطف  تا سیاست خالی  از فرهنگ  مواضع وی 
نیست.

ابالی گری  مبادا متولیان فرهنگ دچار ال
فرهنگی شوند

فرهنگ  عرصه  آسیب های  از  یکی  »بنده 
معنا  ما،  فرهنگی  متولیان  که  می دانم  این  را 
دچار  و  نفهمند  خوبی  به  را  فرهنگ  مفهوم  و 
مسئولین،  اینکه  شوند.  فرهنگی  الابالیگری 
وجود  و  نکنند  تلقی  مبارزه  عرصه  را  فرهنگ 
بدانند،  توهم  فرهنگی،  عرصه  در  را  دشمن 
که  زمانی  اما  و آسیب است،  بزرگترین خطر  این 
است  اینجا  بدانیم،  کارزار  عرصه  را  فرهنگ  ما 
پیدا  مفهوم  مقاومت  و  مبارزه  و  مجاهدت  که 

می کند.
دست  انسان  به  که  خطری  احساس 
که یک عده ای دچار وادادگی  می دهد این است 
فرهنگی  تهاجم  برابر  در  و  شده اند  انفعال  و 
تغییر  و  برده اند  باال  را  دست هایشان  غرب، 
و  ارزش ها  که  می بینیم  لذا  داده اند.  هویت 
این ها  همه  می کند.  پیدا  تغییر  اولویت هایشان 

خطر محسوب می شوند«. 

بازخوانی مواضع شهیدخرسند:

عمل ݣݣکردن به ݣݣسخنان رهبری، 
وظیفه ݣݣشرعی ݣݣمسئوالن ݣݣکشور ݣݣاست

که پیش از این آتلیه عکس و فیلم  حمید درخشنده 
خود  نام  گون  گونا مستندهای  ساخت  با  و  داشت 
عدم  دلیل  به  بود،  کرده  مطرح  هنرمند  عنوان  به  را 
کافی در امور عقیدتی و دینی، و ضمن آشنایی  سواد 
با فرقه انحرافی مهدوی احمد الحسن، در طول یک 
تبلیغ  به  مردم  از  بسیاری  شهادت  به  گذشته  سال 
چهره به چهره در این راستا پرداخته بود. تبلیغات او 
گرفت و با  از ابتدای ماه رمضان صورت علنی به خود 
الحسن  تبلیغ دعوت فرقه احمد  به  شمایل متفاوت 
می پرداخت. همچنین شاهدان عینی از رجزخوانی و 
تهدید طالب علوم دینی در جلوی درب مدرسه علمیه 
کازرون آن هم با شمیشیر و قمه حکایت دارد.  صالحیه 
از طرف دیگر آن چنان آشنایی کاملی به مبانی عقیدتی 
کازرون به  که با برخی روحانیون  احمدالحسن داشته 

مباحثه می نشست.
گناهکار  طبق اعترافات خود درخشنده امام جمعه نه 
جمعه  امام  که  این  دلیل  به  تنها  و  مستکبر  نه  و  بود 
است.  گرفته  قرار  او  جهل  تیغ  هدف  بود،  شهرستان 
عقیده  طبق  بر  19رمضان  شب  بوده  قرار  درخشنده 
شهادت  به  را  کازرون  جمعه  امام  خوارج،  جاهلی 

که موفق به این امر نمی شود. برساند 
 ۲۲ با  مصادف  جاری  خردادماه  هفتم  روز  خرسند 
کازرون و سرکشی به مناطق  رمضان برای پیگیری امور 
و  برد  می  سر  به  کازرون  از  خارج  محروم،  و  روستایی 
گردد. شب نیز طبق روال  کازرون بر می  برای افطار به 
مختلف  هیآت  و  مساجد  به  شب  ابتدای  از  معمول، 
رفته و در سحرگاه، برای دعای قرآن شب قدر می رود. 
همسرش  همراه  به  قدر  شب  مراسم  یافتن  پایان  با 
امام  دفتر  عکاس  که  داشت  را  منزل  به  عزیمت  قصد 
که  جمعه، وی و همسرش را به منزل می رساند. زمانی 
که به انتظارش  از خودرو پیاده می شوند، درخشنده، 
ایستاده بود، او را صدا می زند، و شیخ محمد خرسند 
همچون همیشه با چهره ای گشاده و خرسند به سمت 
نازنین  قلب  بر  درخشنده  خنجر  که  رفته  درخشنده 

خرسند می نشیند.
خون  دلیل  به  خرسند  محمد  شیخ  االسالم  حجت 
ریزی شدید پس از ذکر شهادتین، به اغماء رفته و پس از 
انتقال به بیمارستان، خبر شهادت وی رسمًا اعالم می 
گاهی از ضربت  کازرون به محض آ گردد. مردم داغدار 
خوردن شیخ محمد خرسند و انتقال او به بیمارستان، 

در بیمارستان اجتماع می کنند اما …
کازرون به  با اعالم شهادت شیخ محمد خرسند، بازار 
صورت خودجوش روز چهارشنبه تعطیل شد و سپس 
روز پنجشنبه، جمعه و شنبه به احترام این شهید عزیز 
در کازرون عزای عمومی اعالم گشت و مردم تازه پس او، 

کسی را از دست داده اند... که چه  دریافتند 
وداع  آیین  نیز  جاری  ماه  خرداد   ۹ پنجشنبه  روز 
باشکوهی با حضور مردم کازرون و همراه با قرائت دعای 
شهر  که  آئینی  شد؛  برگزار  نمازجمعه  مصلی  در  کمیل 

کمتر جمعیتی مثل آن را به یاد دارد. کازرون 
نفری  هزار  ها  ده  تخمین  با  بزرگوار  شهید  این  تشیع 
کازرون و با حضور برخی از شخصیت  مردم شهرستان 
که  کشوری، لشکری، روحانی و استانی برگزار شد  های 
کازرون بی سابقه بود و مقام معظم رهبری،  در تاریخ 
قضاییه،  قوه  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
امام جمعه شیراز و برخی از مراجع تقلید در پیام های 

گواهی دادند. تسلیت خود به شهادت ولی 

ادامه مطلب صفحه قبل
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کره،  شکستن قبح مذا
یکی از راه های نفوذ آمریکاست

هسته ای،  کرات  مذا از  آمریکایی ها  غرض 
ایران  اسالمی  جمهوری  هسته ای  مشکل  حل 
می دانند  و  می دانستند  خوب  آنها  است.  نبوده 
نظامی  فناوری  دنبال  به  اسالمی  جمهوری  که 
برای موضوع هسته ای نبوده و نیست ... هدف 
و  هسته ای  توافق  بهانه  به  که  بود  این  آن ها 
که با جمهوری اسالمی برقرار می شود،  ارتباطاتی 
یک  و  بیاندازند  اختالف  ما  کشور  در  بتوانند 
به  را  دیگر  عده ای  و  موافق  عنوان  به  را  عده ای 
دوقطبی  فضای  ایجاد  به  وادار  مخالف  عنوان 
بحثی  نفوذ،  بحث  امروز   ... کنند  کشور  در 
که دشمن،  جدی است. نفوذ فقط این نیست 
نفوذ  آنها،  برای  بفرستد.  ما  داخل  به  جاسوس 
بتوانند  اینکه  است؛  مهم تر  چیز  همه  از  فکری 
تصمیم سازان  و  تصمیم گیران  اندیشه  و  فکر  در 
رسالت هایی  از  را  آنها  بتوانند  و  کنند  رسوخ  ما، 
دور  گذاشته  مسئولین  برعهده  اسالمی  انقالب 
که اهداف و آرمان های  کنند و به این باور برسند 
شدن  عملی  و  تحقق  قابلیت  اسالمی،  انقالب 
و  پوچ  شعارهای  را  انقالب  شعارهای  ندارند، 
انقالبی  گذشته  از  را  برخی ها  و  بپندارند  بی معنا 

کند. خودشان نادم 
در  جریان،  این  تقویت  صدد  در  دشمن 
مقابل جریان اصیل و انقالبی است. هدف عمده 
وگرنه  است؛  نفوذ  از  نرم  شکل  این  نفوذ،  از  آنها 
ما  کشور  در  که  اطالعاتی  سیستم  با  الحمدهلل 
ما  مسلح  نیروهای  در  که  اقتداری  و  دارد  وجود 
نیروهای  بتوانند  اینکه آن ها  امکان  وجود دارد، 
کم  بسیار  بدهند  نفوذ  ما  کشور  به  را  خودشان 

است.
و  اندیشه  فکر،  بر  نفوذ  بیشتر  آن ها  نفوذ 
تصمیم  اندیشه  و  فکر  بر  بویژه  عمومی،  افکار  بر 
قدرت  کز  مرا در  تصمیم سازان  و  گیرندگان 
نفوذ،  های  راه  از  یکی  است.  اسالمی  جمهوری 
است.  آمریکا  با  رابطه  و  کره  مذا قبح  شکستن 
اینکه مقام معظم رهبری فرمودند به غیر از برجام 
آمریکایی ها  با  نباید  دیگری  موضوع  هیچ  در 

کره بشود به همین خاطر است. مذا

کردن سخنان رهبری، عملی 
وظیفه شرعی و قانونی مسئوالن

رهبری،  فرمایشات  کردن  عملی  و  اجرایی 
است؛  مسئولین  همه  شرعی  و  قانونی  وظیفه 
و  مطالبه  رهبری  معظم  مقام  که  وقتی  یعنی 
قانونی  وظیفه  هم  می کنند،  معین  را  وظیفه ای 
که به آن عمل  و هم وظیفه شرعی همگان است 

کنند. 

کدخدا،  کره با  مذا
کرد نوچه های او را پــــــــرروتر 

کره بشود تا نوچه های  کدخدا مذا قرار بود با 
نکنند،  پررویی  و  نکنند  ایجاد  مزاحمتی  کدخدا 

را  او  نوچه های  کدخدا،  با  کره  مذا که  دیدم  اما 
که  می بینیم  امروز  ما  و  است  کرده  تر  پررو  هم 
گلیم  از  را  پا  امارات  و  کویت  عربستان،  قطر، 
ایرانیان  ملی  غرور  و  کرده اند  درازتر  خودشان 
اولیه  وظیفه  این  خب  است.  شده  خدشه دار 
دولت و بویژه دستگاه سیاست خارجی ما است 
تنها  نه  متأسفانه  دهد.  نشان  عکس العمل  که 
موارد،  برخی  در  بلکه  نبوده ایم  برخورد  شاهد 
همین  مثل  است!  شده  داده  هم  امتیازاتی 
که یکی از خواسته های  تغییر معاون وزیر خارجه 
امر  یک  تغییر  حاال  است.  بوده  سعودی ها 
انجام  تغییری  باید  چرا  شما  اما  است،  طبیعی 
در  بعد  و  بوده  ما  دشمنان  خواسته  که  بدهید 
که  استنباط شود  اینگونه  بین الملی  رسانه های 
دادن  امتیاز  قصد  کار،  این  با  اسالمی  جمهوری 

به عربستان را داشته است.
کشور و دولت ما، از تمام ظرفیت  امروز باید 
که در منطقه داریم و نیز  خود، از جمله نفوذی 
استفاده  اسالمی  کنفرانس  سازمان  طریق  از 
از  زبردست،  وکالی  گرفتن  خدمت  به  با  و  کنیم 
را  الزم  پیگیری های  بین الملی  حقوقی  مجامع 
انجام دهیم تا رژیم عربستان را وادار به پذیرش 
تا  کنند  منا  جنایت  قبال  در  خود  مسئولیت 
حجاج  خانواده های  که  داغی  بر  باشد  التیامی 

بیت اهلل الحرام متحمل شده اند.

برخی  جریان ها وقتی رأی نمی آورند آرای 
مردم را پوپولیستی می خوانند

و  رأی  از  سیاسی،  جریانات  که  است  بهتر 
این گونه  و  نکنند  ابزاری  استفاده  خواسته مردم 
که وقتی اتفاقی به نفع آنها رقم می خورد،  نباشد 
کنند  آن را حماسه و حضور باشکوه مردم قلمداد 
که به نفع آن ها نیست، آراء پوپولیستی  کجا  و هر 
قائل  ارزشی  آن  برای  و  کنند  قلمداد  توده ای  و 

نباشند.
ببیند  شما  دارد.  وجود  فراوانی  نمونه های 
که  گون، این جریان هرگاه  گونا در انتخابات های 
کرده اند  کرنا  و  بوق  در  را  آن  است،  شده  موفق 
و از آراء مردم دم می زنند؛ اما هرگاه رأی نیاورده 
یعنی  اند.  برده  سؤال  زیر  را  انتخابات  اصل  اند، 
زمانی  فتنه گر،  نزد جریان  رأی مردم  و  انتخابات 
که به نفع آن ها باشد. در بحث حقوق  ارزش دارد 
این  همه  در  و  مدنی  آزادی های  بحث  در  بشر، 
گفتار و عملکرد  مقوالت، آقایان دچار تناقض در 
را خوب می پندارند؛  هستند. بدی های دیگران 
خوبی های نظام جمهوری اسالمی را زشت جلوه 

می دهند.

دشمن، دوستی اش نیز دشمنی است

خواص باید بصیرت داشته باشند، مرعوب 
نشوند و حب جاه و مقام آنها را فریب ندهد؛

که  دشمن؛  به  گفتن  نه  و  نظام  از  دفاع  در 
به عنوان جهاد  آن  از  همانا مقام معظم رهبری 
کردند تردید نکنند. دشمن، دوستی اش  کبیر یاد 

گر در جایی هم ادعای  نیز دشمنی است؛ یعنی ا
و  است  دشمنی  نوع  یک  این  می کند،  دوستی 
آمده  بوجود  فرصت  از  که  است  این  مترصد  او 
کند و اصل نظام اسالمی را از بین ببرد.  استفاده 
و  تدبیر  با  و  باشند  مراقب  باید  خواص  بنابراین 
کنند.  حرکت  رهبری  و  والیت  از  محض  تبعیت 
در جنگ احزاب نیز مسلمان ها پشت سر پیامبر 
و در حالی  بودند  ایشان  تابع  و  حرکت می کردند 
که این جنگ در فصل سرما بوقوع پیوسته بود، 
کردند  گرسنگی و بی خوابی را تحمل  آن ها سرما، 
عقب  به  مجبور  را  دشمن  خود،  مقاومت  با  و 
کردند و از بدین طریق،  نشینی و بازگشت به مکه 
شد.  فراهم  احزاب  جنگ  از  مکه  فتح  زمینه 
نترسیم  دشمن  عربده های  از  ما  گر  ا هم  امروز 
همزبان  و  همدل  رهبری  و  والیت  محوریت  با  و 
و  خورد  خواهد  شکست  دشمن  قطعًا  باشیم، 

نقشه های او نقش برآب خواهد شد.

هرگاه بچه های انقالب را باور نکردند و به 
غرب زده ها میدان داده شد، ضربه خوردیم

رویش ها  اسالمی،  انقالب  امتیازات  از  یکی   
است  شایسته ای  انسان های  کردن  تربیت  و 
فلسطین،  لبنان،  در  را  آن  نمونه  امروز  شما  که 
افغانستان شاهد  و  عراق  بحرین، سوریه،  یمن، 
جریانات  این  با  امروز  که  این هایی  هستید. 
انقالب   یافتگان  تربیت  تکفیری مبارزه می کنند، 
کشور ما، این تحوالت  اسالمی هستند. در خود 
که بوجود  که بوجود آمده، این خودکفایی  بزرگی 
شده،  ایجاد  که  نفسی  به  اعتماد  این  و  آمده 
همگی ناشی از میدان دادن به بچه های انقالب 
بوده  گرفته  صورت  آن ها  از  ایکه  کادرسازی  و 

است.
که بچه های انقالب را باور  در مقابل، هر جا 
نکردند، آنها را پس زدند و به غرب زده ها میدان 
داده شد، ما به مشکل بر خوردیم. امروز اقتصاد 
غیر  روحیه  با  دارد، چون می خواهیم  ما مشکل 
جهادی و نسخه های غربی نظیر بانک جهانی، 
اقتصادمان را سامان بدهیم؛ خب وضع اقتصاد 
بلکه روز به روز مشکالت  تنها بهتر نشده،  ما نه 
را  انقالب  بچه های  گر  ا اما  است.  شده  بیشتر 
کنیم، به آنها بها بدهیم و امکانات الزم را در  باور 
اختیارشان قرار دهیم، قطعًا مشکالت اقتصادی 
حل  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  مبنای  بر  هم  ما 

خواهد شد.
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کشید و بر قلب امام  سحرگاه سومین شب از شب های قدر در ماه مبارک رمضان، تیغی از جهل و عداوت زبانه 
کند. کازرون نشست تا همگان را متأثر و ناراحت  جمعه مظلوم و مردمی 

تنها با گذشت کمتر از نیم ساعت به شواهد شاهدان عینی، قاتل شناسایی و در کمتر از ۶ ساعت با همان شمایل 
غیرمتعارف دستگیر شد.

گمان ها و دیدگاه ها در مورد شخصیت متهم به قتل یعنی حمید درخشنده و انگیزه او  از همان ساعات ابتدایی 
کازرون، به عنوان یک هنرمند شناخته  که پیشتر در شهرستان  بر سر زبان ها افتاد. حمید درخشنده قاتلی است 
کاذب و فرق ضاله، دچار انحرافی  گهان با عبور از وادی هنر و ورود به وادی عرفان های  می شد اما در دهه نود، نا

عمیق شد.
گودرزی فرماندهی انتظامی استان فارس سخنانی  پس از دستگیری، حمید درخشنده در حضور قاضی و سردار 
کنش های بسیار متفاوتی را به همراه  که به صورت فایل صوتی در فضای مجازی پخش شد و وا کرد  بر زبان جاری 

داشت.
گوید امام جمعه همچون  شاید مهمترین نکته فایل صوتی منتشر شده از حمید درخشنده، آنجاست که وی می 
گیرند. کار ندارد و همه سراغ مدیر را می  گرد خاطی  یک مدیر مدرسه است و وقتی مدرسه بهم ریخت، کسی با شا
گر یک شهر را به یک مدرسه تشبیه کنیم، آیا واقعا امام جمعه مدیر آن مدرسه  سوال و ابهام اساسی اینجاست که ا
کنیم امام جمعه  کدام محدوده قانونی و تعریف شده از وظایف و اختیارات، تصور می  و به عبارتی شهر است؟ با 
مدیر یک شهر است؟ آیا نماینده مردم در شورای شهر و مجلس شورای اسالمی، با رای مردم انتخاب می شود و یا 
با نظر امام جمعه؟ آیا فرماندار شهر با نظر استانداری انتخاب می شود و یا با نظر امام جمعه؟ آیا شهردار منتخب 
شورای شهر است و یا منتخب امام جمعه؟ مدیران دستگاه های اجرایی با نظر مستقیم دولت منصوب می شوند 
کدام ردیف بودجه برای اشتغالزایی و یا رفع محرومیت و بیکاری و یا هر فعالیت  و یا با نظر امام جمعه؟ قانون 
اجرایی دیگر در سطح جامعه در اختیار امام جمعه قرار داده است که تصور می کنیم انگشت اتهام در قبال کاستی 

ها باید به سمت او دراز شود؟
که بعضا همه ما پاسخ آنها را نیک می دانیم اما غفلت از این پاسخ ها و  اینها پرسشها و ابهامات ساده ای است 
گاهی وقت ها در سطح جامعه تصورات  عدم تسری این روشنگری و تبیین شرح وظایف مسئوالن در بین مردم، 

که تبعات آن فراتر از حد انتظار است. کند  غلطی را ایجاد می 
که اصل تفکیک قوا و استقالل دستگاه های اجرایی و نظارتی، به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته  در جامعه ای 
شده طبعا نمی توان انتظاری فراتر از جایگاه تعریف شده برای امام جمعه یک شهر و بلکه هر مسئول دیگری قائل 

بود.
که در سالهای اخیر، دفاتر ائمه جمعه محل رجوع عامه مردم و رتق و فتق اموِر بر زمین مانده  این درست است 
کمیت داشتن امام جمعه بر دستگاه  آحاد جامعه در قسمت های مختلف بوده است اما این اتفاق به معنای حا

های اجرایی نیست.
که برای  گر بخواهیم به تعریف دقیق تری از جایگاه امام جمعه دست یابیم، شاید حق مطلب اینگونه ادا شود  ا
که بر عملکرد دستگاه ها و  کم، بلکه همانند یک بازرس قائل باشیم. بازرسی  امام جمعه شانی نه مانند یک حا
گر از آنها دارد.  کند و از جایگاه نمایندگی ولی فقیه، نقشی مطالبه  کلی)و نه جزئی( نظارت می  ارگان ها به صورت 
که بگوییم در جامعه اسالمی، همه ارگان ها و دستگاه ها وظایف خود را  شاید تعبیر و تصور درست تر، آن باشد 
دارند. وظیفه اشتغالزایی و سر و سامان دادن به اقتصاد و صنعت و معیشت مردم، طبیعتا بر عهده دولت است. 
کمیته امداد و بهزیستی است. دستگاه  گیری از محرومان و مستضعفان، بر عهده نهادهایی چون  وظیفه دست 
کدام وظایف تعریف شده و استقالل عمل خود را دارند و آنچه در انتهای این  های اجرایی، امنیتی و انتظامی هر 

سیستم و چرخه تعریف شده، از امور مردم بر زمین می 
ماند توسط امام جمعه پیگیری می شود. این پیگیری 
ابزار قانونی تعریف شده، بلکه متکی  نیز نه متکی به 
که همگان  باور »پدر معنوی بودن« امام جمعه است 

آن را پذیرفته و باور دارند.
کلی در یک استان،  که سیاستهای  این درست است 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  تبیین  و  راهبری  با  باید 
برای  جایگاه  این  نسبت،  همین  به  و  بگیرد  شکل 
اما  دارد  وجود  نیز  شهرستان  سطح  در  جمعه  ائمه 
توسط  طبعا  که  مربوطه  اجرایی  مسئوالن  و  آمدیم 
برخی  در  شوند،  نمی  هم  نصب  و  عزل  جمعه  امام 
موارد راه خودشان را رفتند و بر خالف نظر امام جمعه 
کردند. در این صورت تکلیف چیست؟ به عبارت  عمل 
گناه امام جمعه و یا نماینده  صحیح تر در این صورت 
اسالمی  جامعه  رهبر  حتی  و  استان  در  فقیه  ولی 
روند  را می  راه خودشان  که برخی مسئوالن  چیست 
گرفتاری ها  و یا با تصمیمات غلط، جامعه را به انواع 

کنند؟ دچار می 
کازرون باشی و در خطبه  که امام جمعه  سخت است 
شده  تعریف  ابزار  ترین  کلیدی  که  نمازجمعه  های 
که  کنی  قانونی در دست توست، به مسئوالن اعتراض 
و  کنید  برخورد نمی  گران فروشان  و  با محتکران  چرا 
سپس، فرد جاهل و از خدا بی خبری پیدا شود و به 
گران  و  محتکر  ما  شهر  در  چرا  که  برکشد  تیغ  تو  روی 

فروش وجود دارد؟!
که تو به عنوان امام جمعه یک شهر، بر  سخت است 
کاستی ها واقف باشی و اصالح آنها را مرتبا از  همه این 
گاه، جاهالنی پیدا  کنی و نا مسئوالن مربوطه مطالبه 
تو نسبت  به  را  کاستی ها  و  شوند و همین تقصیرات 

کنند! دهند و از تو مطالبه 
گمان نگارنده، در پیام تسلیت رهبر معظم انقالب  به 
به مناسبت شهادت حجت االسالم خرسند، عبارتی 
دارد:  بیشتری  تبیین  و  دقت  به  نیاز  که  دارد  وجود 

شهادت مظلومانه...
کاش مظلومیت او درک شود. و ای 

ݩݒ  ــــود...ایݤݤݤ ݣݣ  ݣݣݣݡݡکـــاسݧ ݩݒ ݣݣمظلومیٮݩݑ ݣݣاوݤݤ درݤݤک سݧ
                                                                                            مصطیف مشفقیــــان




