
 جمعه فقید کازرون  سالروز شهادت امام

 االسالموالمسلمینحاجشیخمحمدخرسندحجت
 رابهدوستدارانایشانبهویژهشهروندانشریفوقدرشناسکازرون

تسلیت عرض نموده، برای روح بلند ایشان علو درجات و 

 نشینی با اولیاءا... در ملکوت اعلی را آرزومندیم. هم

 شهرداریوشورایاسالمیشهرکازرون

 

به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خددووندد یدهدانده 
سپس وستقامت کردند، فدرتدتدهدا  بدر نندا  ندا    وست!
توند که: نترسید و غمهین مباتید و بشارت باد بر تما  می

 به ن  بهشتی که به تما وعده دوده تده وست! 
 03سوره مبارکه فصلت نیه 

 
ماه مبارک رمضا  بروی هر تهروند کا رونی یدادنور دو 

 ووقعه تلخ وجانکاه وست:

شهاادت عاالام هجری تمسدی  0033رمضا  سا 
االسالم شیخ عبدالرحیم  مجاهد حجت

به دست منافقین پلید که وین روحانی بصیر رو   دانشجو
در تب عید فطر و با  بدا  رو ه بده تدهدادت رسدانددندد  
کا رو  در ن  سا  عزودور تهادت بزرگ مردی تد که 
در نهضت ومام خمینی)ره( مجاهدت بسدیداری مدتد دمد  
گردید و ونقالبی بود  مردم پرتور و مدومدن کدا رو  رو 
در برگ  رین وفتخاروت درخشا  تاریخدی ویدن دیدار بده 

 کمک مردم وین تهرستا  به  ثبت رساند 
نیز مدردم ویدن خدطده وندقدالبدی، 0031ماه مبارک رمضا  

)عالم ناباورونه تاهد تهادت دومین ومام جمعه خوید  
االسالم شایاخ ما اماد  مجاهد حجت
بودند که به تیغ جاهلی تقدی در سد درگداه   خرسند(

ماه مبارک رمضا  تربت تدهدادت رو ندوتدیدد و 30تب 
مانند موالی  ومیرولمومنین)ع( مظلومدانده دعدوت حد  رو 

 لبیک گفت 
های ندظدام  وین مرد مجاهد عمری رو در روه دفاع و  ور ش

مقدس جمهوری وسالمی و حمایدت و  ومدامدیدن وندقدال  
وسالمی صرف نمود و در نخر با دستی پدر و  مدعدندویدت 

 تب قدر به همر ما  تهیدش پیوست 
وینجانب ضمن گرومیدوتت یاد و خاطره ومام جمعه فقدیدد 

که دومین سا  ا... ایمانی  حضرت آیتما   تهرستا 
فقدو  وین عالم دونشمند رو پشت سرگذوتتیدم، بدروی ویدن 
سه عالم مجاهد و  خدوی بزرگ همنشینی باپیدامدبدروکدرم
)ص( و وه  بیت عصمت و طدهدارت)ع( رو خدووهداندم و 
بروی مردم پرتور و مومن و ونقالبی تهدرسدتدا  کدا رو  

 تدووم روه پر وفتخار وین عزیزو  رو خووستارم 
 

 تهروم وفشاریا 
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کا رو 

 

 امامجمعهفعالوموفق
در روویات ماثور وه  بیت )علیهم ولسالم(، فقدو  عالم رو 
سبب وورد نمود  لطمه وی جبرو  ناپذیر بر وسالم دونسدتده 
وند  و در بین عالما  دین برخی چندا  درخدتدی تدنداور و 
پربار بوده وند که نبودتا  بر پیکر سدیداسدت، وجدتدمداع و 

 فرهنگ نیز لطمات بی جبرونی رو وورد می نماید 
 تهید لیله ولقدر 

حجت والسالم و ولمسلمین حاج تیخ م مد خرسدندد در 
دورو  عمر مدبدارک تدا   خددمدات کدم ندظدیدری رو در 
تهرستا  کا رو  وروئه نمودند و در عین حا  که میزوندی 
بروی  وقشار و گروه های مختلف مردمی مد دسدو  مدی 
تدند، در  دفترتا  بر روی عمدوم طدبدقدات گشدوده و 
وجود تریف تا  مامن مردم دردمند و متدیدن بدود  بدی 
تک ن  ونسا  تایسته و کم نظیر بروی عدمدوم طدبدقدات 

 مردم و مسئوال  ولهویی تایسته م سو  می تد 
ویشا  به نوبه خود تجلی گر سیمدای  مدرودتدا  حضدرت 
ومام )س( بودند و دلدودگی تا  به ن  یدهدانده دورو  در 
نوع خود کم نظیر بود و در  ما  تصدی مسئولیت ومامت 
جمعه دغدغه وی جز وحقاق حقوق مردم و دفاع و  ور ش 
های وصی  وسالم و ونقال  ندوتت  حضور مدوثدر ویشدا  
وحرکت بر هما  مسیر نورونی ومام روح  و مقدام مدعدظدم 
رهبری تا نخرین ل ظات عمر نیز و  ویژگی های ممدتدا  

 ویشا  میباتد 
به روح بلند، مقام رفیع و مجداهددوت فدرووو  ویشدا  ودوی 
وحتروم می کنم و ضمن تسلیت سالهرد تهادت ملکوتدی 
تا  که وین فقدو  بزرگ همدندندا  بدرویدم ندابداورونده و 
دردناک می باتد  حشدر ن  رفدید  رحدید  رو  بدا سداالر 

 تهیدو  )ع(  و  درگاه ولهی خووستارم 
 

 حسین موحدیانی
 تهردور کنارتخته

ی پاداش بزرگ الهی به  ایشان در شب قدر و پس از ساعاتی توسّل و تضرع به لقاءاهلل پیوست و این نشانه
 شاءاهلل. آن روحانی با اخالص و پر تالش است ان

 امام خامنه ای )ارواحنا فدا(
 های قدر، یکسال از فراق آسمانی، ملکوتی، مظلومانه  و جانگداز شهید بزرگوار شب

 االسالمشیخمحمدخرسندشهیدحجت
به سختی و تلخی سپری گردید. اگرچه پوشیدن ردای شهادت اوج آرزوی قلبی و همیشگی این شهایاد 
بزرگوار بود. فقدان این  شهید بزرگوار برای مردم، مسؤولین و جامعه روحانیت شهرستان کازرون ،ضایعه 

های مقدس و  پر از برکت احیاء  و قدر و  ای بسیار دردناک و غیرقابل جبران بود. شهادت ایشان در شب
ها تضرع و  زاری و دعا به درگااه خاداوناد،  طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظلة عالی پس از ساعت
سابقه مردم شریف و قدرشنااس شاهارساتاان  نشانه خلوص عقیده و بزرگی ایشان بود. حضور پرشور و بی

های سوگواری ایشان، نشانه رضایت و عالقه قلبی و پرشور مردم به این شهید بازرگاوار  کازرون در آیین
االسالم شیخ م مد خرسند را به ماردم شاریاف  بود. اینجانبان اولین سالگرد شهادت شهید بزرگوار، حجة

شهرستان کازرون و جامعه م ترم روحانیت به خصوص بیت معظم و معزز و فرزندان ایشاان تاباریا  و 
تسلیت عرض نموده و ان شاءاهلل راه و سیره پر از خیر و برکات ایشان، الگو و سرمشق همیشگای ماردم و 

 مسؤولین شهرستان کازرون قرار گیرد.            با احترام

 القدریادنامهشهیدلیله
 3صفحه  االسالمشیخمحمدخرسندحجت

 
 حجة االسالم م مد صباحی
 امام جمعه شهرستان کازرون

 

 داریوش دهقان
 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کازرون



 7272می  79/  7557رمضان  77/   7999اردیبهشت  71شنبه /  594/ شماره  71سال  شهرسبز 2صفحه 

بود که در کازرون کودکی متولد شد و قرارر            3131سال  
با آن شد تا عبدرلاحیم نام گیاد و عبادت و رحیریریر               
پاوردگار خویش رر به سایاین جلوه گا شود. عبدرلاحیرم          
نوجورنی بیش نبود که به هیاره پدرش حاج محید حسن 
دهقان  در خدم  یکی رز علیای بررر  حراج شریر                  
عبدرلاحیم فقاه  ررهی مشهد شد. و در رین سفا بود که   
جذب و کشش آن روحانی دلسوز رر به تحصیر  عرلروم              
دینی ور درش  رز رین زمان رو کسوت روحانی  ر نتراراب         
نیود تا سابازی باشد در رکاب حضات ولی عصا.عج در            
مشهد کتاب جامع رلیقدمات رر تهیه نیود و در بازگشر            
به دیار خویش در محضا علیای حوزه کازرون شاوع بره           

عازم شیارز شد   3111تحصی  علوم دینی نیود و در سال  
و در مدرسه علییه مقیییه جه  ردرمه تحصی  رقرامر             
گرید و رز محضا علیای آن عصا هیچون حضات آیر             
رهلل حاج شی  محیدرضا حدرئق و حاج شی   عبالاسرول           
آصف جا و حاج آقا عالم و غیاه بهاه ها براد . پرا رز                    
چندی  جه  تکیی  تحصی  عازم قم شد و در آن جرا              
در محضا آی  ر... باوجادی تحصیالتش رر پی گافر  و               
علی رغم تیام مشکالت مادی و غیامادی کره براریرش           
پیش آمد ردرمه تحصی  درد. چه شب ها رر که با شرکرم                
گاسنه به روز می رساند یا روزهایی که با مشکالت مادی         
به شب می رساند رما رز ررهش بانگش . پا رز رحرلر               
آی  ر... باوجادی  جه  تبلیغ و ررشاد مادم و جورنان و       
آشنا نیودن آنان به مکتب قاآن و رهلبی  )ع(  عرازم                 

 زردگاهش کازرون شد.
بود که ماحوم حج  رالسالم ورلیسلریریرن           21در سال   

حاج آقای پیشور، رمام جیاع  مسجد حسینری)مسرجرد           
رمام حسین( به ورسطه مایضی پدرشان مجبور شرد بره             
مسجد نو باود و رمام  جیاع  آن مسجد رر به عرهرده              
ریشان شی  عبدرلاحیم درنشجو رر که ترازه رز قرم بره                 
کازرون آمده بود به سی  رمام  جیاع  مسجد حسینی 
رنتااب کاد. حج  رلسالم پیشور که خود در بیاناتش در      
طول سالیان رز رمام خیینی با عنورن حاج آقا یاد می کاد 
به طوری که با هیگان عیان بود که منظور ریشان رز حاج 

مری درنسر  کره               آقا هیان خیینی رس ، به خوبی  
درنشجو نیر رز مقلدرن آی  ر... خیینی رس . شی  جرورن               
هییشه در بیاناتش هیچون پیشور عی  مری نریرود و               
فتوری رمام رر با هیان عنورن حاج آقا یا مجترهرد زمران               
عنورن می کاد. هنوز رندکی رز تبعید رمام خیریرنری بره              
تاکیه نگذشته بود که رز سوی رمام خیینی رین طرلربره              
جورن عنورن نیایندگی رمام رر در رمور حسبیه و رسیدگی          
به رموررت مذهبی و شاعی مادم شرهراسرتران کرازرون              

 منصوب گادید.
حضور رین طلبه جورن در مسجد حسینی، رین مسجد رر           
به عنورن مسجدی پیشاو در رمور فاهنگی مذهبی مطاح         
ساخ . رندکی بعد رنجین رمور دینی که در میان عده ری           
نیر با نام رنجین رسالمی فعالی  می کاد با نظرا ریشران              
رولین پایگاه و پاتوق نیاوهای خود رر، در مسجد حسینی          
پایه گذرش  تا به صورت رسیی تا فعالی  های خرود رر     
دنبال کند. تشکی  کتاباانه و جلسات رعترقرادی براری             
نوجورنان و جورنان توسط رمام جیاع  جردیرد شرهریرد             
درنشجوو سایا رعضای رنجین رمور دینی در رین مسرجرد،           
باعث شد تا عده ری رز نوجورنان و جورنان شهاستان بره             
سوی رین مسجد جذب شوند با تبعید آی  ر.. شرهریرد                 
مدنی به میسنی باری رولین بار شی  مسجد حسینی بره           
هیاره عده ری رز رعضای رنجین رمور دینی به میرسرنری             
رفتند و با عارف مجاهد دیدرر کادند. رین دیدرر به هیین            
جا ختم نشد بلکه رنجین به صورت هفرترگری روزهرای              
جیعه بعدرزظهاباری تبلیغ و فعالی  های فاهنرگری در           
روستاهای میسنی دیدرری رر با آی  ر... درشتند. حرجر                
رالسالم حاج شی  عبدرلاحیم درنشجو ررتباط خود رر برا           
شهید مدنی بیشتا نیود. شهید مدنی آنان رر در ررهی که     

 رنتااب کاده بودند تشویق و ررهنیایی می نیود.
ماحوم شهید درنشجو در تاسیا و شک  گیای صنردوق          
های ذخیاه و خیایه قائم)عج( نقش بسرریری درشر  و               
هیاره با سایا باردررن متعهد و متدین کازرون در سرال             

سنگ رولیه صندوق ذخیاه و خیایه قائم رر بنا نهادند            42
خانورر بی بضاع  و نیازمند ) چه رز نظرا             244که حدود   

 مالی و درمانی(رر زیا پوشش قارر می درد.
مارسرم هرای         ما  مشکوک دکتا شایعتی و      45سال  

مافی باری رو توسط رنجین و به دنبال آن شهادت حراج     
آقا مصطفی خیینی و مارسیی که باریش براگرررر شرد             
حاک  هایی جدیدی رر در پی درش . به دنبال رنرترشرار              
خبا شهادت حاج آقا مصطفی در کازرون، یاررن و پیاورن          
ماجع عالی قدر خیینی کبیا در پی آن بودند تا مارسرم            
بررگدرشتی رر در کازرون باریشان باگررر کننرد کره برا              
جورب منفی بررگانی که رز آنان توقع می رف  و بسرتره              
شدن درب مساجدی که قارر بود در یکی رز آن ها مارسم 
باگررر شود، روباو شدند. در رین ریام شهید درنشجرو در              
سفا بود ولی به محض ورودش به کازرون برا دوسرتران              
تیاس می گیاد و قارر می شود در مسجدی کره رییرم              
حتی فکاش به آن جا خطور هم نیی کاد یعنی مسجرد            

که نیایندگری رمرام        جوی مارسم باگررر شود و درنشجو     
)ره( در رمور حسبیه درش ، به نیاینردگری رز یراررن و                 
پیاورن رمام خیینی)ره( مسئولی  باگررری رین مرارسرم            
بررگدرش  رر به عهده گافته و به عنورن صراحرب عررر               
جلوی مادم عرردرر بایستد. رین مارسم با شکوه بی سابقه           
ری در مسجد جوی باگررر شد و در آن رییم رسیاً عامر     
شهادت فازند رمام معافی شد. باگررری رین مارسم باعث          
وحش  شدید عیال رییم منحوس پهلوی گادیرد و در            

رلعاده موثا رفتراد و پرا رز            حاک  رنقالبی مادم فوق   
باپایی مارسم چهلم شهدری تبایر تورنس  کازرون رر در          
ردیف شهاهای پیشاو رنقالب رسالمی قارر دهد. نتیرجره           

 رین مارسم آن شد.
رین روحانی مجاهد ,آزرده رز رین پا ررهپییایری هرا و               
مارسم های ماتلفی که در باب رنقالب به صورتی علنری           
باگررر می شد  تنها روحانی مبارز حاضا در شهراسرتران           

 بودکه نقشی مهم در آنها درش .
مارسم به گونه ری دیگا رقرم خرورد. حرجره رالسرالم                  
سیدحسن شجاعی توسط آقای رییانی  رزقم به کرازرون           
رعررم شدتا چند شب منبا باود. یک شب مانده به مارسم             
چهلم شهادت  حاج آقا مصطفی خیینی و شهدری تبایر          
حاج آقا شجاعی با بانامه ریری قبلی وبا مسیولی  شهید          
درنشجو در مسجد نو)شهدر( و در ردرمه سانارنری شرب              
های قب  بافارز منبا قارر گاف  و مادم رر بره مرارسرم         
چهلم حاج آقا مصطفی به صاحب عرریی حجره رالسرالم            
درنشجو دعوت نیودند. ساهنگ گلیکانی رئیا شهابانی        
گرررش رین جلسه رر به شیارز  رطالع مری دهرد، کره                 
فاماندهی شهابانی رستان دستور با عدم باگررری مارسم        
و رخارج  حاج  آقا شجاعی رز شها می دهد ولی پرا رز                
بارسی جو رر ماالف خود می بینند با باگررری آررم آن          

صربرد درب        1مورفق  می کنند که در نتیجه ساع          
مسجد نو که بسته شده بود و در محاصاه ماموررن رییرم            
قارر گافته بود باز می گادد و مارسم  تروسرط شرهریرد                 
درنشجو باگررر می شود. رما پا رز سانارنی شرجراعری              

مافیانه  به شیارز باده    توسط رنقالبیون رز معاکه خارج و     
 می شود.

کازرون در پی باگرررری مرارسرم هرای              45رردیبهش   
متعدد ، یک بار دیگا صحنه حضور مادمی شد. رما ریرن              
بار پا رز سانارنی حج  رالسالم ورلیسلیین مرحریرد           
علی رنصاری)ساپاس  موسسه تنظیم نشا رمام خیینری(       
رییم به سوی مادم شلیک نیود که در رولین مورد شهید           
منصور محسن پور به شهادت رسید مادم پیکا رو رر برا             
دس  گافته و به سوی سید محید رفتند، درنشرجرو برا           
پیکا شهید محسن پور نیاز رقامه نیود و سپا در آن جا 
رو رر دفن کادند. رین خون باعث شد تا مادم در صحرنره               

بیانند و در طی چند روز علی رغم دردن شهدریی دیرگرا            
ریستادگی نیایند. رز هیین روز حجه رالسالم مهاجا نیرر            
به خط رول مبارزه آمد و در کنار  شهید درنشرجرو قرارر                
گاف . درنشجو سانارن رصلی ررهپییایی پا رز دفرن            
شهید محسن پور شد و در بیانات خرویرش برا نرظرام                 
شاهنشاهی حیله باد. کنتال رز دس  رییم خارج شد و            
در نهای  با گسی  نیاو رز شهاهای دیگا و با عیلی کامالً      

نفا رر دستگیا نیودند. سپا به مرنررل            24قهای حدود   
درنشجو حیله باده و رو رر نیر دستگیا و رورنه زندرن مری             

 نیایند.
سه روز پا رز دستگیای و بازجویی آررم ، رمینی مسئول         
گاوه ضاب  که باری آررم سازی به کازرون فاستاده شده          
بود، درنشجو و مهاجا که در بازدرش  به سا می بادند برا             
سایا دستگیا شدگان روباو می سازد و دستور ضراب و            
شتم هیه بجر شهیددرنشجو و مهاجا رین بااطرا تراس            

 رزمادم رنقالبی کازرون
عده ری رز رفسارن که با نیاوهای رنرقرالبری در           45آبان  

تیاس بودند شناسایی و دستگیا شدند . شهیدرنشجو بره           
محض شنیدن رین خبا با عده کثیای رز مادم به سیر             
پادگان حاک  نیود و در جلوی درب پادگان به فامانرده           

ساع  آنران آزرد        12پادگان رولتیاتوم درد که رگا ظاف       
نشوند آن کنم که در تاری  بنویسند. فامانده پادگان نیرر            

 مجبور به آزردی آنان می شود.
رعالم خبا ورود رمام به خاک ریارن، مشتاقان آن حضرات           
رر تا تهارن می کشاند. رز کازرون نیر عده ری رز مادم کره         
در پیشاپیش آنان عده ری رنقالبیون شناخته شده بودنرد،          
جه  حضور در کییته رستقبال رز رمرام ررهری ترهرارن              
شدند. رما درنشجو در شها ماند تا حاک  های رنقالبی و             

 ررهپییایی ها رر پیگیای و هدری  کند.
در روز پیاوزی رنقالب که هیه شها در دسر  مرادم               
رفتاده و رییم ساقط شده بود. ولی شهابانی هنوز تسلیرم            
نیی شد و در مقاب  مادم ریستاده بود. به درنشجو خربرا              
دردند که مادم به سی  شهابانی حاک  کاده و قصرد             
تصاف آن رر دررند. درنشجو با هیاهنگی و پیاو فامایشات        
رمام)ره( به ساع  به سی  شهابانی حاک  کاد و بره               
مادم چنین گف  : رینان خود تسلیم می شوند، نیازی به            
آن نیس  که شیا دس  به عیلی برنید. با رین بیان مادم     
رر متفاق نیود و رز درگیای و خونایری و غارت رسلحه و            
مهیات شهابانی توسط عورم  گاوه های چر  گرار و              

 منافق جلوگیای کاد.
پا رز پیاوزی رنقالب رولین نیاز جیعه کازرون شرهریرد            
درنشجو   حورند وبعد که ماحوم حاج آقا رییانی با حکرم             
رمام )ره( بعنورن رمام جیعه ونیاینده رمام درشهراسرتران             
کازرون تعین شد  شهید درنشجو مسئولی   رمام جیرعره     

موق  کازرون رر بعهده  گافتند :  سپا ریشان برا عرده                
ری رز رنقالبیون ودرکنار ماحوم حاج آقاآ رییانی کییرتره           
موق  رنقالب رسالمی رر پایه گررری نیودند  کره در آن              
ریام تورنس  بسیاری رز مشکالت و مسای  رمنیتی رر بره            
خوبی ح  و فص  نیاید. و مشکالت مادمی رر کره بره                
دفتا رمام جیعه می آمد  ریشان بارسی و در رره ح  آن              

 رز هیچ کوششی دریغ نیی درش .
رز سوی رمام حکم، حاکم شاع و ریراسر     41رردیبهش   

دردگاه های رنقالب باری درنشجو صادر می شود و ریشران           
 تا پایان عیاشان در رین سی  فعالی  نیودند.

ریشان حتی باری خانورده زندرنیان که گاه خرود حرکرم              
زندرن باریشان بایده بود رز مادم کیک جیع آوری مری            
کاد و به آنان کیک می نیود و رین در حالی بود که خود 
به دلی  رین که تیام وقتش رر در دردگستای می گذررند           
و شغ  دیگای ندرش  و حقوقی نیر رز ریرن جرایرگراه                 

 دریاف  نیی کاد به شدت در مضیقه قارر درش .
تن رز دوستانشان حرب جیرهروری         34درنشجو به هیاره    

رسالمی کازرون رر تاسیا نیودند و رولین گادهیایی رر          
درمنرل خود تشکی  درد که در رولین جلسره    41/   1/   35

حرب باگررری هفتیین روز شهادت شهریرد مرطرهرای             
 مصوب گادید.

نفراه در     5رز سوی شورری رنقالب هیئتی  3141در سال 
کازرون تشکی  شد که وظیفه ورگذرری زمین به مادم رر          
 با عهده درش  که درنشجو در ررس رین هیئ  قارر درش 
درنشجو با تشکی  جیعی  فدرییان  وفادرررن شهید نورب         
صفوی در کازرون ساپاستی آن رر با عرهرده گرافر .               
گاوهک منافقین نیر که ماهیتش هنوز با عرامره مرادم             
مشاص نبود در صدد باآمد تا جنبش ملی مجاهدین رر           
در کازرون پایه گذرری کنند ولی شهریرد درنشرجرو برا                
شناختی که رز منافقین  کوردل درشتند هیاره با دوستان          
رنقالبی با  تشکی  رین گاوه تاوریستی ماالف  نیرودنرد           
ولی آنان مافیانه  رین گاوه )منافقریرن ( در کرازرون                  
تشکی  دردند شهید درنشجو هیاره با رنقالبیون برا آنران            
مبارزه  می کاد ضینا ریشان سانارنی با علیه بنی صردر      
خائن و مادم رر به ررهپییایی با علیه رین خائرن دعروت         

 می نیود.
با باآمدن ماه شورل پایان یرافر  و             3154رمضان سال   

مسجد حسینی به رمام  حجه رالسالم درنشجو می رفر      
تا عید فطا خود رر جشن بگیاد.درنشجو عادت درش  بعد           
رز نیاز مغاب و عشا به خانه می رف  و در آن جرا روزه                
خود رر رفطار می نیود. در آن شب وقتی رز مسجد خارج             
شد تا به منرل باود جورنی جلو آمد و گفر  حراج آقرا                 
سئورل دررم. شهید درنشجو با جورن با رویی گشراده بره        
صحب  نشس  و بعد به سی  خانه در حاک  برودکره             
هنوز چندی رز مسجد دور نشده بود که صدری شرلریرک             
گلوله کسانی درمسجد مانده بودند به بریراون خرورنرد.              
درنشجو غاق در خون با زمین رفتاده بود مادم رو رر بلنرد    
کاده و به ساع  رو رر به سی  شیارز حاک  دردند، ولی            
در حورلی رمام زرده سید حسین بود که درنشجو به دیردرر      
حق شتاف . رندکی بعد سازمان منافقین در بیرانریره ری        

 تاور شهید درنشجو رر با عهده گاف .
بود که به هریر  و        53چند روز بعد رز عید نوروز سال       

جدی نیاوهای سپاه یک خانه تییی کشف        پیگیای های 
دستگیا شدند. در میان بازدرش  شردگران            و رعضای آن  

مسئول شاخه نظامی کازرون نیر بود که در برازجرویری             
هایش به تاور شهید صائم شی  عبدرلاحریرم درنشرجرو             
رعتارف نیود. درنشجو در کنار دوستان قردیریری رش و               
شهدری رنقالب در جورر سید محید نورباش بره خراک            
سپاده شد. به دنبال شهادت رین روحانی مجاهد رز سوی           

ر...رلعظیی گلپایگانی و ...  تیام شاصی  ها هیچون آی  
و هیچنین رحررب و گاوه هایی چون فدرییان رسالم و ....              

 پیام های تسلیتی
به مادم کازرون به رمام جیعه کازرون آی  ر... ریریرانری                 
گسی  درشتند و رین عی  تاوریستی رر محکوم نیودنرد.          

روزنامه هرای      الزم به ذکا رس  که شهادت درنشجو تیتا       
 کشوری شد. یادش گارمی و ررهش مستدرم باد

 تذکا:
* نام خانوردگی)شهید درنشجو (قبال دهقران بروده بره                

 درنشجو تغییایافته.
* با تشکا رز آقای ربارهیم بنیادی محید مهدی رسردزرده       

 که ما رر در رین نوشتار یاری دردند.
            رین نوشتار حاص  مصاحبه هایی برا دوسرتران

شهید درنشجو رز جیله آقرایران حراج نراصرا              
حیدری، حاج محید معنرویران، حراج عرلری             
صحاربان، حاج مصطفی بااد و حراج عرلری             

 رسدزرده رس . 
 فازند شهید

 یادداشت مدیر مسئول زندگینامه شهید حجت االسالم دانشجو

 دو شهید رمضان در کازرون

یکی به تیغ رحیق جاه ، یکی به       

 تیا منافق

یکی در شب پایان ماه صیام و رتیام روزه رمضان )شرب             

درری،    زنرده    عید فطا(، یکی در پایان شب رحیا و شرب          

قارئ  قاآن و دعا و مناجات و ررز و نیاز و گایه و زرری               

 به درگاه حضات باری.

 ها دو هنگام رفتن رز مسجد به خانه!!

 یکی باری رفطار کادن روزه.

 یکی باری گافتن روزه.

ی    ها دو پاک و مطها رز رشتباه و خرطرا بره وسریلره                 

های قدر، عربرادت و         درری ماه رمضان و درک شب       روزه

 رطاع ، توبه و ندبه.

 ها دو در تاریکی و سکوت شب وخلوت کوچه.

 یکی در رول شب، یکی در آخا شب )سحاگاهان(.

ی نفاق و نامادی )ناکثین        یکی هدف تیاهای پا رز کینه     

 و منافقین(.

ی جیود جاه  و متعصبان بی  یکی هدف تیغ پا رز کینه

 بصیات )مارقین(. 

 چه رفطاری وسحای

 یکی  با خون سا، یکی با خون سینه 

 شهید رول

سال قب ، مغاب آخاین روز ماه رمضان سال        13درس   

ی نیاز جیاع  مغاب و عشاء در         بود که بعد رز رقامه      54

حالی که نیازگررررن باری رفرطرار مسرجرد رر تراک                 

آقای درنشجورمرام     کادند، ناگاه منافقی ناشناخته حاج      می

آقا سؤرلی دررم؛حاج     کند: حاج    جیاع  مسجد رر صدر می    

آقا درنشجو هم با روی خوش ولباندجورب مری دهرد             

بفاماییدوآن منافق  باری قصد  پلیدی که درش  و مری            

آقا رر معط  نیاید تا کوچه و خریرابران رز               خورس  حاج 

 نیازگررررن خلوت شود ساصحب  رر باز کاد.

ی نردیک منررل شرد،         آقا درنشجو وقتی وررد کوچه      حاج

منافقین کوردل موتورسورر رز تاریکی و سکوت شرب و            

آقا درنشجو رر     خلوتی کوچه رستفاده کاده و رز پش  حاج       

های کینره       های تشنه هدف گلوله     در روج مظلومی  و لب    

و شقاوت خود قارر دردند و رفطاری خونین باری رو رقرم            

زدند تا رینکه در رره بییارستان دعوت حق رر لربریرک               

گف  و جان به جان آفاین تسلیم کاد. رو به بهتایرن و               

باالتاین پادرش خود یعنی شهادت در رره مرعربرودش             

رسید و با عاوج روح بلندش در جورب قاب رلرهری آررم        

 گاف . 

رهلل رر درغدرر و شها رر عرردرر نیود، زیار که            رما رم  حرب  

شناختند و مؤمنین و نیازگررررن رز رو  هیه درنشجو رر می

ها درشتند. زیار که سالیانی رو ورعظ شهیا شرهرا       خاطاه

بود و مادم پای منابا و مورعظش مسرترفریرض ، ورز                 

بودند. رو در رمرور          ها باده   رش بهاه   های نیاز جیعه    خطابه

های ذخیاه و خیایه قائم هیراره         خیا و تأسیا صندوق   

ترایرن     دوستانش مؤثا می شناختند. رورر یکی رز شاخص        

رند که در روزهای خطا،       روحانیون رنقالبی و پیشتاز دیده    

خطاپذیا بود و شجاعانه مسئولی  مجالا ختم شهیرد         

آقا مصطفی خیینی )ره( و مجالا چهلرم شرهردر در                

رنقالب پذیافته و به عنورن صاحب عررر جرلرو مرادم                

های رنقالب با     ی خطاها و ساتی     ریستاده بود، رو در هیه    

 مادم هیاره بود. 

های پایردرری     ی عاصه   بعد رز پیاوزی رنقالب هم در هیه      

هایش فعال و شاخص برود.         و حفاظ  رز رنقالب و آرمان     

ی رنقالب، حرب جیهوری رسالمی، فردرئریران           در کییته 

رسالم، دردگاه رنرقرالب بره عرنرورن قراضری شراع،                    

های مؤثاش در شها و روستراهرا و دفراع رز                 سانارنی

ی نریراز جریرعره و             ها و رقامه    رنقالب و بسیج به جبهه    

هایش و هیچنین جانشین و یار و هیاره مرؤثرای            خطابه

 رهلل رییانی بود.  باری ماحوم آی 

تا، پایگاه مادمی و محبوبیتی که در بیرن مرادم              و مهم 

درش ، منافقین و ضد رنقالب رو رر تحی  نکاده و رو رر              

هدف تیاهای کینه خود قارر دررند، رلبته باکر  خرون            

های نظامری و       رش باعث رفشای بسیاری شاخه      مظلومانه

های تاور منافقین در کازرون و تعدردی شرهراهرای             تیم

ها رر رز هم پاشید و تعدرد زیادی رز     دور و نردی شد و آن     

ها بودند، جان سالم به در         کسانی که در لیس  تاور آن     

 بادند.

 شهید دوم 

ی خدوم و محبوب کرازرون      رلقدر، رمام جیعه    شهید لیله 

 رر چه کسی کش ؟

ی شهرادت مروالی مرترقریران              رین سؤرل ربتدر درباره    

رمیامؤمنان )ع( که رین ریام متعلق به روس ، مطاح شده 

رند که رمیارلیؤمنریرن       رس  و باخی صاحب نظارن گفته     

علی )ع( رر جه  جامعه به شهادت رساند و یا گفته شده 

 که علی )ع( رر رفکار کش  و نه رفارد. 

گاوه خوررج متعصب و پاخاشگا و رحیق و جراهر  و              

بصیات که نقاب تقور و دیندرری با چهاه درشرترنرد،          بی

ولی دچار رنحارف فکای و رعتقادی بودند. یعنی رعترقراد          

گای و رنحارف رلگوی  حذف رمام رز جامرعره، و               خارجی

رین یک تفکا بود که رز طاف معاویه و عیاوعاص ریجراد      

شد. در ورقع شاید صحید باشد که گفته شود قات  علری     

 ها بودند،  )ع( رین

 ادامه یادداشت مدیر مسئول  
رویی با علی )ع( رر در خرود و                 زیار که وقتی تورن روبه    

لروح    لشکایانشان ندیدند، جیود فکا و رندیشه جهال ساده       

بصیات ره  کوفه رر وسریلره        متعصب متحجا متنسک بی   

ی رین    قارر دردند تا هدف شومشان رر دنبال کنند و  تیجه          

روی   گیای گاوه خوررج شد که روبه       خدعه و نیانگ، شک    

 رمیارلیؤمنین قارر گافتند و معاویه به مقصود خود رسید. 

بنابارین مؤمنین باید هییشه به هوش باشند کره خرطرا             

نفوذ منافقین و دردساآفاینی جاهالن رحیق مرترعرصرب           

 وجود دررد.  

ی مظلوم ما هم رز قیاش هیین خروررج        و قات  رمام جیعه   

 بود. 

ی شرهریرد نره            فادی که به قول خودش با رمام جیعره        

رختالفی و نه حساب و کتابی درشته رس  و خودش هرم             

وق  آدم مطراحری       در بین مادم شها و کوچه و بازرر هیچ        

در علم و دین و سیاس  نبوده و ظاف چندماه خود رر برا              

ردر و رطورر و شک  و هیأت دینی عامیانه و یا در لربراس                 

شرود و        مناسب  در کوچه و خیابان ظاها مری          تعریه بی 

تورند باشد که     کند؛ جر رین نیی     ردعای رمام زمان بودن می    

ری بیش نبوده که ماتکرب چرنریرن             رو یک ربررر و وسیله    

جنای  هولناکی بابی رحیی قساوت ها چه بیشترا شرد،            

رلقدرودر جورب لطف و محب  و رحورل       آن هم در شب لیله    

طور که ربرن مرلرجرم        پاسی، البد باری ثورب بیشتا هیان 

ماردی و دیگا هیفکارنش گفتند که در شب قدر بکشنرد،           

باری ثورب بیشتا. رگاچه یرک سرال رز ریرن شرهرادت                 

مظلومانه گذشته رس  و قات  هم به سررری رعریرالرش               

رسیده، ولی رمید رس  که مسئولین مابوطه کار رر تریرام            

ی ریرن       شده ندرنند و هیچنان به دنبال پیدر کادن عقبه        

 طاح جنایتکاررنه و عقیده و فکا رنحارفی باشند.
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ا... اسدا...  اردیبهشت دومین سالگرد رحلت مفسر قرآن مرحوم آیت 81

ی اسبق  ایمانی نماینده سابق ولی فقیه فارس و امام جمعه سابق شیراز و نماینده

 ی اسبق کازرون و بوشهر ولی فقیه و امام  جمعه

ی مظلوم و  القدر، امام جمعه رمضان، اولین سالگرد شهادت شهید لیله 22

 االسالم  و المسلمین حاج شیخ محمد خرسند محبوب کازرون حجه

االسالم و  آخرین روز ماه رمضان، سی و نهمین سالگرد شهادت شهید صائم حجه

ی موقت و قاضی شرع  المسلمین  حاج شیخ عبدالرحیم دانشجو، امام جمعه

 کازرون 

ها تسلیت و  های مکرم آن ا...، مردم شریف کازرون و خانواده را به امت حزب

 شود. تعزیت عرض می

 ی شهرسبز نامه هفته



 القدر یادنامه شهید لیله
 االسالم شیخ محمد خرسند حجت

 7557رمضان  77/ 7999اردیبهشت  71/ شنبه  594/ شماره  71سال  هايفارس،بوشهروکهگيلويهوبويراحمدنامهسياسي،اجتماعي،فرهنگيوورزشياستانهفته 3صفحه 

روحانیت اصیل و مردمی شیعه همیشهه مهوه هود  هود  ااهت و ا ه  
مو ومیت تار خی حاصل اقتدا  ه موالی معصود آنان اات که تا هنگاد 

االاالد خراند آخر    ظهور منتقم مو ومان ادامه دارد و شهید حجت
 آنان نیست.

ها ی نبود که  خهواههد از تشهت شهیهشهه  شهید خراند از آن روحانی
ها درد و مشکهال  مهردد را  هدانهد. او از  خودرو ش و  ا نگا   ه چهر 

 مردد، درون مردد و همدرد آنان  ود.
ای مردمی و  دون محافظ، در حالهی کهه از مهرااهم  کشت  اماد جمعه

گشت، تواط ههر شهخها  ها  احیای شب قدر و مناجا   ا خدا  ازمی
جر ان فااد و کوراند ش و  ا هر هدفی که  اشد قهعهعهار در قهامهو  

دشمنان شیعهه، ااهالد 
ناب و انقالب ااالمهی، 
داتاورد  زرگهی ااهت. 
حهههان آنهههکهههه ا ههه  

 هخهت  رو ان نگون ایا 
فهمنهد  دانند و نمی نمی

که مردان خدا و تیروان 
رااههتههیهه  اهههل  ههیههت 
عصمت و طههار  ع(  

آرزو ههی جههز شهههههاد  
 ندارند.

م  در تیشگا  خداونهد، 
دهههم در  شهههههاد  مههی

هها  ها ا ه   مصاحهبهت
روحانی عالم، عهامهل و 

خصان جز ا مان و  نیک

تقوا، اخالص، روحیه انقال ی،  اور کامل وال هی، ددهددهه مشهکهال  
نشینی  ا همهه  مردد، زندگی  سیار ااد  ط بگی، خاکساری مردد و هم

اقشار، گوش شنوای دردهای محرومان و مستضعفان، دددده انقالب و 
 وال ت و احسا  شرمندگی از وضعیت معیشت مردد، ند دد.

اش خواات  او حتی حاضر نشد  ه خاطر موقعیت و جا گا  امامت جمعه
تد یری  هعهضهی  انگیزی  رخی و  ی  ه حق مردد کازرون را که  ا فتنه

۷اندرکاران، منجر  ه حوادث دردناک ارد بههشهت اهان  دات شهد،  ۹
 ناد د   گیرد و انتقاد و اعتراض  ه عنوان ز ان مردد نداشته  اشد.

االاالد محمد خراند، اماد جمعه ارافراز کازرون افتخهار  شهید حجت
آن را  افت تا نامش در کنار ناد حضرا  آ ا ، شهید قاضی طباطبا ی، 
مههدنههی، داههتهه ههیههب، 
صههدوقههی و اشههرفههی 
اصفههانهی  هه عهنهوان 
شهید محراب در تار ه  
انقالب ااالمهی بهبهت 
شود. روحانیت اصیهل و 
مردمی شیعه همهیهشهه 
مو ود  ود  اات و ا   
مو ومهیهت تهار هخهی 
حاصل اقتدا  ه مهوالهی 
معصود آنان اات که تا 
هنگاد ظهور مهنهتهقهم 
مو ومهان ادامهه دارد و 

االاهالد  شهید حهجهت
خرانهد آخهر ه  آنهان 

 نیست.

 عرض ادبی تقدیم به آخرین شهید مظلوم روحانیت
 

 *محمدحسین رجبی دوانی/ مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم*

 دارینظیردرمردمکم
 االسالم محمد صباحی* *حجت

تار   ترافتخار تشیع و انقالب ااالمی گوا  ا   مع ب ااهت کهه 
ااتمرار حیا  ااالد  ا شهاد  عجی  شد  اات و ا   خط اهر  
 نورانی در تبار موال ع ی ع(  و آن ع ی هموار  ااتوار داشته اات. 

ی افتخار تأللؤ خون ایهدالشهههدا ااهت کهه  ی اوج ا   ق ه نقعه
اهازان ههمهیهشهه  مکتب ااالد را حیا  جاودانه  خشید و حمااه

جاو د روحانیت در طون تار  ، افق فقاهت و د انت را  ا خون خود 
اند. صفحا  تار   شاهد کارزار روحانیت  صیر، انقال ی  رنگی  کرد 

ههای زمهان ااهت و ههرگها   م جم و مؤم   ا افکار انحرافی و ا  
ی خهود را  دشمنان در مقا ل ع مای آگا  و حاضر در میدان، مبارز 

زدند.  کی از  د دند؛ دات  ه ترور و قتل آن شخصیت می  اخته می
های ما الگواازی افرادی اات که شخصیتشان  هر ااها   راالت
ها در میدان مهبهارز  مهنهجهر  هه  ها شکل گرفته و عمل آن ارزش

تهوانهد  هها مهی شکست دشمنان شد  اات و حرکت در مسهیهر آن
های آخرالزمان  اشد. اماد  گاهی  رای نسل جوان در  را ر فتنه تکیه

ی شهید ما از همان آداز معتقد  ود که  ک روحانی  ها هد در  جمعه
های ایاای و اجتماعی فعان  هاشهد و روز  هه روز تهفهکهر،  عرصه

های اهیهااهی و  اند شه و قدر  تح یل ا شان از رو دادها و تد د 
ی  تر و راهگشا  ود و در کنار دواتانش  ا اا قهه اجتماعی درخشان

ایاای خوب درخشید. ا   شهید واالمقاد شأن ط بگی و روحانیت 
کرد، خعیب خوب جمعه  ود.  ک عالم آگها   را  ه خو ی رعا ت می

گذرد و نیاز روز جر ان انهقهال هی  دانست در دنیا چه می  ود که می
شناخهت و  کشور چیست. دواتان و دشمنان انقالب را  ه خو ی می

ی امروز ما  رای موفقیت امروز خهود نهیهازمهنهد تهوجهه  هه  جامعه
ی او  ه عنوان الگوی موفق و کارآمد اات. شهید خراهنهد  کارنامه

شناخت،  ک تنهه  هرای  نویر  ود. درد را می داری کم واقعار در مردد
ها   رااند.  افراشت تا حق مردد را  ه آن مشکال  شهر قامت  رمی

او دلسوز انقالب، خدمتگزار مردد و ار ازی فداکار و مهعهیهع امهر 
رهبری  ود. در مسئولیت امامت جمعه تماد همتهش ا ه   هود کهه 

های مخت ف رشد  ا د که متأافانه خی هی زود او را از  شهر از جنبه
ی مهم  دات داد م. در تیاد ولی امر مس می  شاهد  یان هفت نکته

 از لسان مبارک ا شان هستیم:
 اند.  اون ا نکه حضر  آقا  ه شهاد  ا   شهید تصر ح نمود 

دود  یان مو ومیت ا   شهید همچنان که  رای همگان مشهههود 
 اات.

ی فهعهان کشهور مهعهرفهی  اود اماد انقالب، ا شان را اماد جمعهه
 فرمودند. 

ای مهوفهق  چهارد رهبر معوم تأکید کردند که شهید خراند چهر 
  ود. 

 تنجم فرمودند ا شان ترتالش  ود.
 ششم فرمودند ا شان  ااخالص  ود. 

 هفتم رهبر انقالب ا شان را عالمی  زرگوار نامیدند. 
داری خود را گرفهت  ی اخالص و مردد  االخر  شهید خراند نتیجه

ها صبر کرد و خداوند تاداش ا شان را  ه ز باتر    و در مقا ل کنا ه
 شکل و ز باتر   ااعت و حالت عنا ت فرمود.

ما مفتخر م که رهبر انقالب در ا   تیاد مردد کازرون را  هه حهق 
شهااا... در مهیهدان مهبهارز  در  مردمی انقال ی و مؤم  نامیهد و ان

ی دائمی حق ع یه  اطل تا  هذن جهان را  شهههیهد را ادامهه  جبهه
 دهیم.    می

  

 مولدتحلیلسیاسی
 االسالم محمود صحرایی* *حجت

های خودمهان،  کسانی که در را  ما جهاد کنند، ا شان را  ه را 
 کنیم. هدا ت می

اجتهمهاعهی و  -اخ  از فردی که دارای ا عاد گوناگون ع می
آقها  القدر، حاج ط بد. شهید لی ه ایاای اات، فرصت فراوان می

خراند دارای ا عاد مخت ف ارزشهی و انهقهال هی  هود. مه  در 
 کنم.  های ایاای ا شان اخنانی را  یان می خصوص و ژگی

ی نوجوانی  ود، گرا ش اجتهمهاعهی و  از همان زمانی که ط به
های د گرشان ظهههور و  هروز  ایاای ا شان  یشتر از و ژگی

 کرد.
اهلل ا مانی عر   و نیهز در  ا شان در دام   زرگانی همچون آ ت

ی ااالمی رشد  محیط حزب جمهوری ااالمی و حزب مؤت فه
 شان شکل گرفت. و نمو کرد و شخصیت ایاای و اجتماعی

آقا خراند ممارات و مهار  عق ی حاص ه از محیط  شهید حاج
های ایهااهی قهرار داد.  حوزوی خود را در مسیر تولید تح یل

ع هیهه و  ا... ی تفکر ایاای را از حضر  اماد رحمه ا شان ما ه
مبانی مقاد معوم رهبری گهرفهتهنهد و تهرورش الزد را تهیهدا 

 نمودند. 
 

داننبودد لوهو و آقاخرسندیکسیاستحاج
دارایعقلسیاسیلدد؛یعنیخددتحهیوهو ور

هایسیاسیلودد نو سیاسیلدد.مدلدتحهیل
 یتحهیلدی ران.کنندهمصرف

 
ها و  عضهار  هرخهی  های ا شان تواط افراد و شخصیت تح یل

 ینی  گرفت.  رداشت و تیش ی جمعه مورد ااتفاد  قرار می ائمه
ی  روشنی از حوادث و وقا ع داشت. زودتر از  قیه  ه نهتهیهجهه

 راید. صحیح می
 کرد.  ی اماد و رهبری را تبیی  می و فروعا  اند شه

ا شان  ا وجود گرا ش خاص ایاای، اما هرگز کیهنهه در دن 
های د گر نداشتند. خودشهان ههمهیهشهه  نسبت  ه افراد جناح

  .ی تهنی داشته  اشیم ها  ا د دند  گفتند که ما ایاای می
عاشق وال ت  ود و همیشه در گفتار و منش اهیهااهی خهود 

 مدافع و مبیّ  کالد وال ت  ود.
آقها خهراهنهد خهدادادی و  کنم نبوغ ایاای حهاج م  فکر می

های انقالب ااهالمهی  تاداش جهادگری ا شان در تماد دوران
الَّذ  َ جاهَدوا فینها ” ی الهی اات که  گونه که وعد   ود، همان

 “لَنَهدِ َنَّهُم اُبُ َنا.
ا شان واقعار در امور ایاای فردی  اتقوا  ود؛ تقوای اهیهااهی 

  عنی حرکت در محور وال ت.
و لذا مفتخر  ه در افت مهر تأ ید ولی فقهیهه زمهان شهد کهه 

 .فرمود: ا شان فعان و موفق و  ااخالص و ترتالش  ود
 روحش شاد.

         

 پدرمهربانشهر
 اکبری* االسالم محمدجواد حاج علی *حجت

ی  ، شب  یست و اود، کازرون  ک اماد جهمهعهه۷9در جر ا  شب قدر اان 
داشتنی و  ک تدر مهر ان و صمهیهمهی و  هک  موفق و فعان، مردمی، دوات

شخصیت فاضل و خدود از نور خدما  اجتماعی و فرهنگهی و فهکهری را از 
 دات داد. 

ها از دوران نوجوانهی کهه  ی ا   اان شهید خراند اجر خودش را که در همه
ها و  ه شرف جانبازی هم نهائهل آمهد    حمداهلل موفق  ود در حضور در جبهه

الشأن وارد میدان شد؛ همان نس ی هم که امهاد   ود،  ا نفس اماد راحل عویم
 شار  حضورشان را داد   ود، وارد میدان شد و در انهگهر مهانهد. در صهرا  

 قدد، ااتوار.  مستقیم ماند؛ با ت
مراحل تکامل اخالقی، معنوی، ع می را  کی تس از د گری طی کرد تها  هه 
جا گا  امامت جمعه که جا گا   سیار رفیع و شامخی اات، دات تیهدا کهرد. 

ای کهه شهههر خهودش  هود.  های  سیار  زرگ، آن هم در منعقه  رای خدمت
شناختنهد و  هحهمهداهلل  شناخت. مردد او را می متع ق  ه آنجا  ود، مردد را می

 موفق شد که  یش از  ازد  اان در جا گا  امامت جمعه خدمت کرد. 
حاصل آن جبهه، آن جانبازی، آن ایر و ا وک، آن تعهد عمیق  هه انهقهالب 

های ایاای کالن در اعهح  ی فعالیت ااالمی،  ه را  اماد و حضور در عرصه
م ی و در اعح کشور و  ه و ژ  خدما  عاشقانه و مشفقانه  ه مهردد عهز هز، 

ی کازرون را در واقع در ا   شب قدر، در شب  یسهت و  مدار و شا سته وال ت
 اود، در لحوا  مخصوص ا   شب  زرگ  عد از آن توال در افت کرد. 

قدرمان در واقع ا شان تاداش خهودش را در هافهت   ه تعبیر رهبر عز ز و عالی
کرد  ا ا   شهاد  در بانه و مو ومانه، در آن تنها ی، در آن وضعیت خهاص. 

 امیدوار م خداوند تبارک و تعالی ا شان را  ا اولیای خودش محشور کند. 
ی شاخا را از داهت داد و رههبهر  ی جمعه  ک عضو فعان و  ک نمونه ائمه

ی عز زشان  ک تدر  هه تهمهاد  عز زمان  ک  ار فداکار و شا سته را، خانواد 
های ا شان چنی   داشتنی را. و دواتان و رفقای ا شان، همسنگری معنا دوات

 عز زی را از دات دادند. 
ی لعفش جبران کند  رای همه و را   امیدوار م خداوند تبارک و تعالی از خزانه

ی جمعه و روحانیت عز ز ما، در تیوندمان  ها مهردد و در  ا شان را در  ی  ائمه
خدما  فرهنگی و اجتماعی  ه و ژ  در خدمتگزاری نسبت  ه محرومان تا دار 

  دارد و ا شان را هم  ا اولیاا خودش محشور کند.



 1441رمضان  22/ 1399ارديبهشت  27/ شنبه  495/ شماره  17سال  4صفحه 

 نامه  هفته

 هاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمدنامه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي استان هفته

 خرسند از پاداش عمري جهاد
 *محمدمهدي اسالمي*
امين سالروز عروج خميني كبـيـر  امام جمعه كازرون در مراسم سي

(ره)، در كنار السابقون شهيدش به مقام عند ربهم يـرزقـون نـائـل 
 گيرد. مي آمده و روحش در كنار امام راحل آرام 

گروه سياسي خبرگزاري آنا، سه سال از شهادت ديده بان انقـالب، 
گذشته بود كه مجمع عمومي مؤتلفه اسالمي در سالني تازه مزيّـن 
شده به نام شهيد سيد اسداهللا الجـوردي بـرگـزار شـد. در روزگـار 

اي عليه انقالبيون و با  هاي زنجيره اي گسترده روزنامه هجمه رسانه
. 1377تـا  1344عزمي راسخ براي تداوم راه شهداي اين حـزب از 

طلبي با تكيه بر قواي مقننه و مجريـه،  روزهايي كه مدعيان اصالح
مسير خطرناكي را در پيش گرفته بودنـد كـه مـوجـب گسـتـاخـي 
سازمان منافقين و بازگشت ترورها به حوادث يومـيـه شـده بـود و 

دانست كه باز هم درِ شهادت به روي عضوي از شـوراي  كسي نمي
 مركزي اين تشكل انقالبي باز خواهد شد؟

االسـالم  در همان مجمع عمومي بود كه براي اوليـن بـار حـجـت
محمد خرسند نامزد حضور در شوراي مركزي شد و براي معـرفـي 
خود كه آن روزگار دبير اين حزب در قم بود، پشت تريبون آمد و با 
مزاحي شيرين، از ضرورت حضور روحانيت در جمع شوراي مركزي 

بار با رأي باالي اعضا در مجمع عمـومـي بـه  7گفت. از آن تاريخ 
عضويت شوراي مركزي اين تشكل انقالبي درآمـد و بـراي تـداوم 

شـكـنـان  راه شهداي مؤتلفه اسالمي با ديگر راهپويـان و آن شـب
 ميثاق بست.

ها بعد، وقتي او با سؤال خبرنگاري مواجه شد كه از نـگـرانـي  سال
جمعه بودن با عضويت در يك حزب سـيـاسـي  تالقي وظايف امام

پرسيده بود، پاسخ داد: بنده جريان مؤتلفه اسالمي را بيشـتـر يـك 
جريان فكري و فرهنگي و اعتقادي برخاسـتـه از تـفـكـر اصـيـل 

دانم و ماهيـت مـؤتـلـفـه را بـا  ويژه حضرت امام مي روحانيت و به
دانم، به عالوه اينكه بنده رابـط  هاي ديگر متفاوت مي ماهيت گروه

دادم اين كـار بـا  ام و اگر تشخيص مي مؤتلفه با حوزه و مراجع بوده
  شدم. موازين شرعي و ديني تضاد دارد قطعاً وارد اين عرصه نمي

اش تصريـح كـرده بـود  او البته در ادامه با اشاره به سوابق فرهنگي
كه از روحيه تشكيالتي براي تقويت وظايف امامت جمـعـه بـهـره 

اش فراجناحي خواهد انديشيـد و  خواهد گرفت اما در جايگاه حقوقي
 هاي سياسي نخواهد شد. بندي در منطقه مسئوليت خود وارد دسته

اي كـه  جمعه اي متمايز دانست. امام جمعه از اين منظر بايد او را امام
با حضور در حزب جمهوري اسالمي و پس از آن حضـور در حـزب 

؛ رويـكـردي 1370مؤتلفه اسالمي به عنوان دبير كازرون در سـال 
راهبردي به لوازم اداره يك شهر يافته بود و با نگاهي بلند، كازرون 

المللي سـلـمـان فـارسـي و بـزرگـداشـت  را با برگزاري كنگره بين
اهللا ايمـانـي  اهللا سيداحمد پيشوا و آيت هايي همچون آيت شخصيت

در سطح تراز فرهنگ ملي مطرح ساخت، حوزه علـمـيـه مـكـتـب 
الصادق (ع) كازرون را توسعه داد و در كنار آن براي خواهران حوزه 
علميه تأسيس كرد و ... اما اين اشتغاالت او را از حضور در ديـگـر 

كـرد  ها باز نداشت و اگر حقي در معرض تضييع مشاهده مي عرصه
(همچون حضورش در ميدان شهداي كـازرون در فـرورديـن سـال 

پـيـوسـت، در جشـن  گذشته)  به رديـف اول صـفـوف مـردم مـي
شد و دغدغه حفظ معماري سنتي كـازرون و  دانشجويان حاضر مي

 احياي درياچه پريشان را داشت و...
سالگي با حضور در دفاع مقدس جهـاد را آغـاز كـرد و تـا  16او از 

لحظه شهادت از حضور دليرانه براي آرمانش نهراسيد؛ آنچنان كـه 
كنندگان جنگ روانـي  دو هفته قبل از عروجش، با انتقاد از همراهي

اي هـم سـتـون  اي مرعوبند، عـده دشمن گفت: كاسبان ترس عده
خواهند با ترساندن مردم، بتوانـنـد كـار  پنجم و مهره دشمنند و مي

 ناتمام دشمن در داخل را تمام كنند.
و بالفاصله ميدان جهاد جديد را اعالم كرده بود: چرا جنگ واقعي  

گرديم؟ جنـگ  گيريم و به دنبال يك جنگ تخيلي مي را جدي نمي
 واقعي امروز ما، جنگ اقتصادي است.

ها در درس خارج حضـرت آيـات عـظـام  اين شاگرد حوزه كه سال
مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، نوري همداني و ...  تلمذ كرده بود؛ 

سال تبيين معارف الهي و بصيرت انقـالبـي از سـنـگـر  12پس از 
اش براي بزرگداشت ياد امام و  امامت جمعه، در آخرين جلسه كاري

خرداد و نيز اقامه نماز عيد سعـيـد فـطـر و ديـدار  15شهداي قيام 
ها را به سرانجام رساند، حال آنكه  مردمي عمومي عيدانه هماهنگي

تقدير الهي آن بود كه مردم به ديدار و تشـيـيـع پـيـكـر در خـون 
امين سالروز عروج خميني كبـيـر  اش بيايند و در مراسم سي غلتيده

(ره)، در كنار السابقون شهيدش به مقام عند ربهم يـرزقـون نـائـل 
 آمده و روحش در كنار امام راحل آرام گيرد.

حجت االسالم محمد خرسند، امام جمعـه كـازرون پـس از بـرگـزاري 
مراسم احياي شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان، هنگام بازگشت به 
منزل مورد سوء قصد با سالح سرد قرار گرفت و به شـهـادت رسـيـد. 
شهيد خرسند در طول دوران فعاليت اجتماعي خـود در عـرصـه هـاي 
مختلف به ايفاي نقش پرداخت و در آخرين مسووليت خود به عـنـوان 
امام جمعه منشا خدمات فراوان در عرصه هاي اجتماعي، فـرهـنـگـي، 

 اخالقي و سياسي بود.
احمدرضا پرويزي، مدير امور مساجد ناحيه شهيد مطهري غرب تهـران 
و از دوستان قديمي شهيد خرسند در گفت وگو با جـام جـم بـه بـيـان 

 ويژگي هاي شخصيتي و اجتماعي امام جمعه فقيد كازرون پرداخت.
حجت االسالم شهيد خرسند از چه ويژگي مردمي بـرخـوردار بـود كـه 

 ضايعه از دست دادن وي اينقدر براي مردم كازرون دردناك بود؟
مردم كازرون يك خدمتگزار واقعـي را از دسـت دادنـد. مـهـم تـريـن 
شاخصه اين عالم بزرگوار مردمي بودن ايشان بود. در طـول سـالـيـان 
زيادي كه از آشنايي من با ايشان مي گذشت همواره شاهد اين روحيـه 
از سوي شهيد خرسند بودم. روحاني با تقوا و اهل فـكـري بـود كـه در 
عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي حضور داشت و منشا 
خدمات فراوان بود. همچنين ايشان رابط ميان حزب موتلفه و مراجـع 

بزرگوار تقليد بودند و در اين زمينه نيز خدمات مهمي را انجـام 
دادند. از همين رو است كه مي بينيـم بـعـد از شـهـادت 

ايشان پيام هاي تسليت فراواني از سوي بزرگان حوزه 
 صادر شده است.

شهيد خرسند جزو فعاالن تشكيـالتـي و حـزبـي 
بود. با اين وصف عملكرد او چگـونـه بـود كـه 

فعاليت حزبي او مانعي براي انجام وظايف و 
تكاليف محوله و هـمـچـنـيـن تـعـامـالت 

هاي  اجتماعي ايشان با ساير جريان ها و گروه
 سياسي نبود؟

ايشان گرچه فعاليت هاي حزبي داشـتـنـد و 
همچنين حزب موتلفه اسالمي را به عـنـوان 

يك جريان اعتقادي مي دانستند، اما به هـيـچ 
وجه فعاليت تشكيالتي ايشان خلـلـي در انـجـام 

وظايف مرتبط با مسووليت امامت جمعه ايجاد نمي 
كرد. همه جريان ها و گروه هاي سياسي شهر ايشان 

را به عنوان پدر معنوي قبول داشتند و براي گرفتن 
مشاوره و راهنمايي و رتق و فق 

ـــه ايشـــان  ـــور ب ام

مراجعه مي كردند. ايشان هيچ تنگ نظري نسبـت بـه جـريـان هـاي 
سياسي نداشتند و در حوزه مسووليت خود درگير مسـائـل جـنـاحـي و 
خطي نبودند. از اين رو است كه اقشار مختلف و جريان هاي سيـاسـي 
گوناگون شهر كازرون اكنون كه چند روزي است از شهادت ايشان مي 
گذرد عزادارند و مراسم باشكوه و كم نظيري كه براي تشييـع پـيـكـر 

ايشان در سطح شهر انجام شد حاكي از همين روحيه وحدت گرايانـه و 
 مردم گرايي شهيد خرسند دارد.

مردم داري يكي از خصوصيات و ويژگي هاي شاخص شهيد خرسـنـد 
 است. اساسا رويه برخورد ايشان با مردم چگونه بود؟

امام جمعه شهر حسب وظايف و تكاليف و مسووليت هايي كـه دارد در 
همه ابعاد شهر ورود پيدا مي كند و مسائل مختـلـف را از حـوزه هـاي 
اجتماعي، اخالقي، فرهنگي و سياسي مورد بررسي و ارزيابي قـرار مـي 
دهد. شهيد خرسند به معناي واقعي كلمه درصدد ايفاي هر چه بـهـتـر 
اين مسووليت بود. از اين رو او را به عنوان شخصيتي مردمدار در سطح 
شهر مي شناختند و همواره براي رفع مسائل و مشـكـالت شـهـري و 
اجتماعي به او مراجعه مي كردند. اساسا بين او و مردم واسطه اي نبـود 
و هنگام تردد در سطح شهر محافظي نداشت. مردم بي آن كه احساس 
تكلفي كنند با او معاشرت مي كردند. در خانه شهيد خـرسـنـد 
روي همه اقشار مردم باز بود و حتي بعضـا 
برخي در آخرين ساعات شب هم به او 
مراجعه مي كردند و مشكالتشـان را 
با وي در ميان مي گذاشتند. وجود 
همين روحيه باعث شده بود كـه 
اهــالــي شــهــر بــا او احســاس 

 نزديكي كنند.
بعضا ما شاهد فعالـيـت هـاي 
شبانه روزي ايشان در موقعيت 
هاي مختلف بوديم. هـمـيـن 

روحـيــه خـالصــانـه اي كــه در 
ايشان وجود داشت منشـا اثـرات 

فراوان اجتماعـي و فـرهـنـگـي در 
سطح شهر كازرون بود و متاسفـانـه 
شهادت ايشان بسـيـاري از اهـالـي 
شهر و اقشار مختلف مردم را داغدار 

 كرد.

 هاي شخصيتي شهيد؛  روايت دوست قديمي شهيد خرسند از ويژگي

 در منزلش هميشه به روي مردم باز بود

 القدر اي به ياد شهيد ليله نامه سوگ
 *علي زادافشار*

 تقديم به روح بلند او كه هيچگاه از يادمان نخواهد رفت...
 فرياد كه پايان من آغاز سكوت است 

 يعني كه ازل تا به ابد راز سكوت است
 رفتيم و رسيديم به سرچشمه خورشيد

 آنجا كه افق گستره باز سكوت است
 از ناي زمان در سفر باد شنيديم

 ساز سكوت است بس ناله بيداد كه دم
 آن سوي عدم در گذر واقعه ديديم

 غوغاي شدن معني اعجاز سكوت است
 آنجا كه پُر از سي پَر سيمرغ فرو ريخت

 جايي است كه جان بر سر پرواز سكوت است
دهد كه هـرگـز در  دنيا دار ابتالست، در آن حوادث و وقايعي رخ مي

 شود.  گنجد و دچار تعجب و حيرت مي تصور انسان نمي
هايي در پرده مشيت  داند؟! نقشبند ازل با قلم تقدير چه نقش كه مي

 رقم زده و چه وقايع را در جهان مقرر داشته است.
 هزار نقش برآرد زمانه نبود

 يكي كه در آينه تصور ماست
 كسي ز چون و چرا دم همي نيارد زد

 كه نقشبند حوادث وراي چون و چراست
سرنوشت آدمي همين است، انسان دل در گرو محبـت دوسـتـان و 

اي سبـكـبـال  پايد كه آنان بسان پرنده بندد؛ دير نمي ياران عزيز مي
شكنند و به سوي آشيانـه  قفس كالبد و تخته بند تن را به هم درمي

مـان بـيـدار  هاي كهـنـه در دل كنند و ما دوباره رنج ابدي پرواز مي
هايي كـه در  انگيز اشك ي غم شود و افسرده و نوميد بر مجموعه مي

 نگريم. ايم مي فراق ياران ريخته
 فراق ياركه پيش تو برگ كاهي نيست 

 بيا و بر دل ما بين كه كوه الوند است
انگيز چه نـابـاورانـه  دريغا كه وزش تندباد شوم حادثه در خزاني غم

اي مصيبت بار و سهمگين را رقم زد، عزيزي از مفصل پـوك  فاجعه
زمين فاصله گرفت و به مخمل پاك آسمان پيـوسـت، روز مـيـالد 

 مان گذاشت.  مرگ او تجربه سنگيني بر ستون فقرات
مرگ كه نه! شهادت هم براي او كم بود، كه معناي سـعـادت را در 

يابد تا فصل دفتر بقا گشوده شود،  هاي قلب شهيد مي آخرين طپش
ي خداوند را در تـأللـؤ  لحظه باشكوهي است، وقتي كه انسان جلوه

 وجود خود ببيند، آن حقيقت عالم بقاست، كه:       
 شهدا ذخائري هستند براي عالم بقا

آري سنت عاشقي اين است كه بايد در عالم جسـم سـوخـت تـا در 
 عالم بقا جان گرفت.

 》شرح اين قصه مگر شمع برآرد به زبان《
كند  شان نمي هايي هست كه هيچ بودني جبران دانيم نبودن آري مي
شوند و دريغا كه يك سال  هايي هستند كه هرگز تكرار نمي و انسان

هايي  بار با ديدگاني افسرده و با دل است چگونه دردمندانه و حسرت
 شكسته و غمگسار از رنج فراق

 *شهيد حجت االسالم حاج شيخ محمد خرسند (ره)*     
 ايم. در سوگ و ماتم نشسته

درد غم و هجران فراق يار مشكل، چه آن عزيز نام آوري است كـه 
هامان نـهـاده و رنـج فـراق را بـر  داغ يك عمر زندگاني را بر سينه

 مان. هاي كهنه قلب زخم
 》ها كجا دانند حال ما سبكباالن ساحل《

رادمردي از سالله خوبان و خيل نيكان و گوهري از درياي مناعـت 
و سخاوت، او كه با عزمي راسخ و همتي شامخ در طول حيـات پـر 
افتخار خود، از سر صدق و شعف خاطر و به عشق خالق، خدمت به 

مردي كه خلوص و  ي همت خويش ساخته بود؛ بزرگ خلق را وجهه
كوشي و عبادات خالصـانـه را بـه حـق از  صداقت و تالش و سخت

مقتدايش حضرت اباعبدا...الحسين (ع) به خوبي آموخـتـه بـود و در 
 سوخت. هجر ديدار مواليش حضرت حجت (عج) مي
 او رفت و داغي جانسوز بر دل ياران گذاشت.

 شرح اين هجران و اين خون جگر 
 اين زمان بگذار تا وقت دگر

 روحش شاد و يادش گرامي باد...

 ورز مؤمن سیاست

 
 االسالم امين رصاف* *حجت

 با شهيد خرسند دير زماني افتخار آشنايي و رفافت داشتم.
ديدم كه سزاوار است  دو ويژگي را حقير در ايشان برجسته مي

 ها الگويي براي جامعه باشند. اين ويژگي
يكي از آنها دردمندي نسبت به دين بود. براي دين سوخـتـن 
خيلي پررنگ بود. اين ويژگي را بايد مادر فضايل دانست. مگر 

شود انسان كسي را دوست داشته باشد، اما براي او خودش  مي
را به آب و آتش نزند .شهداء با زبان عمل با خـداي خـويـش 

تـابـنـد بـبـيـنـد  بازي كردند. دردمندان عاشق برنـمـي عشق
سوزنـد  شان آنطور كه شايسته است پرستش نشود. مي معشوق

كـنـنـد و هـم شـرط  شان هم جامعه را روشن مي و با سوختن
 كنند. بازي را عمل مي عشق

شهيد خرسند خودش را وقف دين كرده بود و در ايـن مسـيـر 
 كرد. هر چه در توان داشت هزينه مي

ها جانش را كف دست گـرفـت و  در اوج نوجواني كه در جبهه
 بعدها هم در مسير انقالب آبرويش را به ميدان آورد.

ورزي مؤمنانه بود كه البته  دومين ويژگي ممتاز ايشان سياست
ريشه در همان دردمندي نسبت دين را داشت. لذا در تندبادها 

 شد.  لغزيد و از صحنه خارج نمي نمي
مالك عملش رضايت اين و آن نبود. وظـيـفـه را بـرجسـتـه 

ديد. لذا هم با مسوولين رفاقت داشت و هم اهل انتقاد بـه  مي
 آنها بود.

 يادش گرامي وراهش پر رهرو

در كـازرون  1346شهيد حجت االسالم شيخ محمد خـرسـنـد، سـال 
هاي  متولد شد. پدرش از بازاريان مؤمن و معتمد كازرون بود و در سال

منتهي به انقالب، به عنـوان يـكـي از حـامـيـان انـقـالب اسـالمـي، 
 هاي وافري مي كرد. كمك

محمد نيز به همراه پدر علي رغم سن كمي داشت در راهپيمايي هايي 
 كه برگزار مي شد حضور مي يافت.

و با ورود به دبيرستان، حزب جمـهـوري اسـالمـي را كـه  62در سال 
پدرش نيز با آن همكاري داشت، براي ادامه فعاليت هاي سـيـاسـي و 
عقيدتي خود انتخاب كرد و خيلي زود توانسـت بـه عـنـوان يـكـي از 

 آموزان شاخص اين حزب در كازرون مطرح شود.  دانش
همزمان با عضويت در حزب جمهوري اسالمي، راه مبارزه و جـهـاد را 
نيز آغاز كرد و به عنوان يكي از رزمندگان لشكر هميشه پيـروز فـجـر 
فارس، علي رغم سن كمش به همراه ديگر دوستان هم حـزبـي خـود 

 همچون شهيد جواد كارگريان، به جبهه اعزام شد.
محمد همزمان با حضور مداوم و متناوبش در جبهه هاي جـنـگ، نـه 
تنها از مسايل درون شهر بي خبـر نـبـود كـه در مـدت حضـورش در 
كازرون، به عنوان دانش آموزي فعال در عرصه هاي فرهنگي، قرآنـي، 
سياسي و اجتماعي فعاليت خود را ادامه مي داد؛ و اين همه امـا او را از 

 ديپلم خود را اخذ كرد. 1364درسش وا ننهاد و در سال 
در حزب جمهوري اسالمي پله هاي مقدماتـي آشـنـايـي بـا اصـول و 
معرفت ديني و سياسي انقالب اسالمي را به صورت نظري و عـمـلـي 

هـاي بـعـد  آموخت و از او مردي روشنگر و بصير ساخت كـه در سـال
توانست با ديدگاهي متكي به آموزه هاي انقالبـي اسـالم، راه خـود را 

 طي كند.
با اخذ ديپلم، به دليل عالقه اي كه به علوم ديني داشت، زي طلبگـي 

 را برگزيد و وارد مدرسه علميه صالحيه كازرون شد.
وي عالوه بر طي دروس طلبگي نه تنها از جبهه هاي جنـگ غـافـل 
نشد و تا پايان دوران دفاع مقدس به صورت متنـاوب در جـبـهـه هـا 
حضور پيدا كرد، فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و عقـيـدتـي 

 خود را نيز در شهر به شكل فعال تري ادامه داد.
خرسند مدتي به عنوان جمعي يگان دريايي تيپ المهدي(عج) فارس و 
مدتي نيز جمعي گردان فجر فارس در جبهه ها حضور داشت كـه سـه 

درصد جانبازي بـرايـش  20بار جراحت هاي عميقي بر او وارد شد كه 
 لحاظ گرديد.

دفاع نظامي از كيان جمهوري اسالمي در دوارن دفاع مـقـدس او را از 
سربازي و آموختن مباني شيعي دور نكرد و توانست دروس سطح را در 
حوزه علميه كازرون از محضر حضرات آيـات ايـمـانـي و بـنـيـادي و 

 االسالم والمسلمين حميدي، كرماني و هدايتي بگذراند. حضرات حجج
با پايان يافتن جنگ تحميلي، دروس سطح را نيز در كازرون به پايـان 

 برد و براي ادامه تحصيل راهي قم شد.
االسـالم والـمـسـلـمـيـن  در قم درس كفايه را نزد حضـرات حـجـت

محمدجواد فاضل لنكراني و مرحوم فاضل هرندي خواند و در مقـطـع 
دروس خارج از محضر حضرت آيات عظام ناصر مكارم شيرازي، جعفر 

اهللا حاج شيخ محسن فقيـهـي  سبحاني و نوري همداني و حضرت آيت
 كسب فيض كرد.

قم براي او تنها خواندن دروس حوزوي نبود. بلكه راهي جديد را براي 
او گشود. او در قم دروس قرآني را نيز آموخت و هم از نظـر تـالوت و 
آشنايي با مباني قرائت و هم از نظر آشنايي با تفسير و ترجمه تحصيل 

 كرد و از او چهره اي قرآني ساخت.
، دارالقـرآن كـازرون را بـا هـمـكـاري و 73و اوايل  72در اواخر سال 

همياري خيرين راه اندازي كرد. دارالقرآنـي كـه در آن بـه تـربـيـت و 
پرورش دانش آموزان و جوانان دختر و پسر مي پرداخت و توانسـت بـا 
جذب و پرورش نوجوانان و جوانان كازرون، چهره هاي قرآني بسياري 
را به جامعه قرآني معرفي كند. چهره هايي كه برخي از آنان به عنـوان 

 قاريان مطرح كشوري درخشيدند.
در اين دوران عالوه بر قرآن، رئيس ستاد اقامه نماز كازرون هم بـود و 
در اين مدت دو كار بزرگ ديني يعني ترويج معارف قرآن و نمـاز را در 

 كنار هم انجام مي داد. 
تيزبيني و بصيرت شيخ محمد جوان، خيلي زود در هيأت هاي مؤتلفـه 
اسالمي خود را نشان داد و به عنوان دبير هيأت هاي مؤتلفه اسالمـي 
دفتر قم و سپس به عنوان يكـي از اعضـاي شـوراي مـركـزي حـزب 

 مؤتلفه اسالمي كشور انتخاب شد.
، پس از استعفاي آيت اهللا آقا بزرگ بـنـيـادي، از امـامـت 1386سال 

 جمعه شيخ محمد خرسند به عنوان امام جمعه كازرون انتخاب شد.
هر چند در آن سال حزبي بودنش يكي از اتهامات وارده بر او شد، امـا 
تدبير و روش اعتدالي با همه جريان هاي سياسي و فكري از يك سـو 
و گشاده رويي و دست گيري و كنار مردم بودن او خط بـطـالنـي بـر 

 همه آن اتهامات بود. 

گذري بر 
 زندگي 

 شهيد خرسند
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 اصغر درياب علي
 امور مالي دفتر  -الف  

هاي جاري دفتر امام جـمـعـه و مـخـارج  شهيد خرسند در انجام هزينه
گير  شد بسيار سخت توسط امور مالي دفتر انجام مي  ضروري كه معموال

كـرد؛  بـه  گـيـري مـي و حساس بود و گاهي روي ارقام ريز هم سخت
كشيد. اما چنـد بـار  اي كه گاه كار به اوقات تلخي و عصبانيت مي گونه

زد و از  شاهد بودم كه پس از يك روز مسوول امور مـالـي را صـدا مـي
هاي شخـصـي  گفت اگر هزينه كرد و مي عصبانيت خود عذرخواهي مي

خودم بود اينقدر حساس نبودم؛ اما من در مقـابـل مسـائـل شـرعـي و 
 گو باشم. وجوهات مردم بايد پاسخ

 
 هاي متفاوت هاي سياسي با گرايش ارتباط با گروه -ب 

جـمـعـه كـازرون،  االسالم حاج محمد خرسند، امام القدر حجه شهيد ليله
اي باز و سرشار از معرفت و ايثار داشت. به دوسـتـان قـديـمـي  روحيه

ها اسـتـفـاده  ورزيد و از هر فرصتي براي ارتباط با آن خودش عشق مي
كرد. حتي كساني كه با ايشان از نظر خط سياسي همراه نبـودنـد را  مي

در حـزب جـمـهـوري 1359انداخت. به بنده كه از سال  هم از قلم نمي
اسالمي با ايشان مأنوس بودم خيلي عالقه داشت و همـيـشـه مـرا بـا 

كه چند سال از امامت جمعه  1390كرد.  در  سال  عنوان دكتر صدا مي
گذشت، از من دعوت كرد تا براي رتق و فتق امور دفـتـر بـا  ايشان مي

رغم اين كه آن روزهـا در انـجـمـن  ايشان همكاري كنم. من هم علي
امور زندانيان كازرون مشغول بودم، پذيرفتم و از همان سال تا لحـظـه 

هـا  ها، مسـافـرت ها، ميهماني شهادت ايشان در اغلب جلسات و نشست
هاي عصرانه به اتـفـاق  روي بخصوص چند سفر به كربالي معلي، پياده

شادروان حاج هوشنگ مرحمتي با ايشان مأنوس و هـمـراه بـودم. امـا 
خـط و  عمده مأموريت بنده در دفتر ايشان شناسايي دوستان قديمي هم

هاي مختلف بود كه سالـي يـك بـار در مـاه مـبـارك  مخالف از جناح
كرديم، مـن  انديشي و تفاهم مشترك برگزار مي رمضان يك جلسه هم

نوشتـم   نامه مي ها دعوت كردم و براي آن افراد را شناسايي و معرفي مي
جـمـعـه از  دادم و حضوراً از قـول امـام وحتي شخصاً نامه را تحويل مي

كردند؛ اما مـا  ها اجابت نمي كردم؛ كه البته بعضي از آن ها دعوت مي آن
 داديم.   وظيفه خودمان را انجام مي

در اين جلسات از اكثر دوستاني كه در جناح مقابل مـا قـرار داشـتـنـد  
نشستيـم  كرديم و يكي دو ساعت با هم به گپ و گفتگو مي دعوت مي

كرديم. دوستاني از دو طرف پشـت  و خاطرات گذشته را با هم مرور مي
كردند و در خاتمه هم حـاج  تريبون رفته و نقطه نظرات خود را بيان مي

كرد و دوستـان هـم  آقا اغلب پيرامون وحدت بر مشتركات صحبت مي
 كردند. اين جلسات تا سال گذشته ادامه داشت. استقبال مي

 
 داري و رسيدگي به امور مراجعين   مردم –ج

ايشان در مقابل مردم خضـوع و خشـوع بسـيـار داشـت و بـراي حـل  
گذاشت به طـوري كـه بـراي مـالقـات  ها خيلي وقت مي مشكالت آن
اي دو روز اختصاص داده بود. مراجعيـن هـم از روزهـاي  عمومي هفته
گرفتند تا مشكالت خود را با شخـص ايشـان در مـيـان  قبل نوبت مي

گذاشته و حل كنند. اغلب خودش شخصاً با مسوولين ذيربـط تـمـاس  
خواست كه مشكالت را حل كنند و اگر   ها مي گرفت و مصرانه از آن مي

كـرد و  امكان انجام كاري نبود با حوصله ارباب رجوع را متـقـاعـد مـي
ها داشت. بعضي   بر سعي در انجام خواسته آن هاي ميان گاهي هم از راه

داد و  زد و نامه مـراجـعـيـن را بـه مـن مـي اوقات هم بنده را صدا مي
كرد كه با فالن مسوول صحبـت كـنـم و از قـول ايشـان   سفارش مي

 خواستار حل مشكل شوم. َ
 
 و اعتراضاتي كه به اغتشاش كشيده شد  97تابستان  –د 

9شهيد خرسند در  جريان اعتـراضـات عـمـومـي بـهـار  كـازرون و  7
آمـيـز و  آميز مردم كه در ابتدا كامالً مسـالـمـت هاي اعتراض پيمايي راه

صنفي بود. انصافاً خوب درخشيد. و همواره سعي در آرام كردن اوضـاع 
كرد و با نمـايـنـدگـان  داشت و با مردم به حوصله و مهرباني رفتار مي

ها كه شكايت مسوولين را به ايشان آورده بودند با مهرباني و تعامل  آن
خواست تا كار تقسـيـمـات  كرد.  از مسوولين هم مي سازنده برخورد مي

شهرستان را موقتاً به تعويق انداخته و مردم را متقاعد وآرام كنند تـا در 
آن جو ملتهب و خطرناك اعتراضات به اغتشاش تبديل نشود. بلكـه در 
جوي آرام و مطمئن مصويات دولت اجرايي شود. اما متأسفانه بعـضـي 

تافتند و با غـرور و تـكـبـر   مسوولين اين رويه و اين سياست را بر نمي
هاي خـود    كردند و در گزارش مردم را به سركوبي و خشونت تهديد مي

 جمعه را حامي و حتي محرك معترضان توصيف كرده بودند. امام
ها به خشونـت كشـيـده  ولي اين رويه و سياست جواب نداد و اعتراض 

شد. تا جايي كه مسوولين امنيتي استان مجبور شدند براي سـركـوبـي 
معترضين، نيروهاي ويژه از ساير نقاط كشور به كازرون اعزام كنند ولي 

تر شد و خشونـت بـاال  باز هم نتيجه نگرفتند و متأسفانه اوضاع پيچيده
گرفت و رودررويي ناخواسته جوانان خشمگين با نيروهاي انـتـظـامـي 

 غيربومي آغاز شد.
جمعه جوان و فعال كازرون بود كه براي كنترل اوضـاع  باز هم اين امام

هاي بيشتـر وارد مـعـركـه شـد و بـا دعـوت از  و جلوگيري از خشونت
هاي مختلف و معتمدين و مؤثرين  هاي سياسي و طيف نمايندگان گروه

ها به ميان صفوف معتـرضـيـن تـا حـد زيـادي   محالت و... اعزام  آن
هاي خوب و متين در نمازجمـعـه و   اوضاع را كنترل كرد و با سخنراني

ميدان شهدا، مردم و جوانان را به آرامش و صبر و حوصله دعوت كـرد 
هاي شـهـر  و از طرف مسوولين قول داد كه نيروهاي ويژه را از خيابان

خارج كنند. كه متعاقب آن مسوولين امنيتي نيروهاي ويژه را از سـطـح 

وران هـم  تر شد و كسبـه و پـيـشـه ها خارج كردند   اوضاع آرام خيابان
 هاي خود را باز كرده و آرامش به شهر بازگشت.   بتدريج مغازه

 
 شهادت هنر مردان خداست -هـ 

براي شهرستان كازرون با آن سابقه تاريخي و انقالبي و آن دورنـمـاي 
روشني كه در كشور، منطقه و حتي جهان دارد، بسيار گـران  بـود كـه 
مردم خود را  مقابل نظام جمهوري اسـالمـي بـبـيـنـد. نـظـامـي كـه 

كفن و هزاران اسيـر وآزاده سـرافـراز و  بهاي هزاران شهيد گلگون خون
صدها جوان رعنا و رشيد از خود اين شهر بوده و كازرون قهـرمـان در  
ايجاد آن نقشي فعال و مؤثر داشت. اين وضع دلخواه هيچ كس  نبـود. 

اما واقعيتي تلخ و آزاردهنده بود كه در مقابل ديدگان همه قـرار داشـت  
بـرد. از  يـك سـو بـا  و شهيد خرسنـد بـيـش از هـر كسـي رنـج مـي

اي از  مسوولين محلي نظام جمهوري اسالمي طرف بـود كـه  مجموعه
گيرندگان اصلي شهرستان بودند و همـگـي او را مسـبـب ايـن  تصميم

كـم از او  حركت مشكوك و خطرناك گزارش كردند، بزرگان كشور كم
شدند. اين مسـوولـيـن  با آن همه سوابق درخشان و انقالبي بدبين مي

ديگر مسوولين سابق نبودند كه با اشاره ايشان خدمـت بـرسـنـد. ايـن 
تـوانسـت  روزها از او حرف شنوي نداشتند و مشكل بزرگ مردم را نمي

ها حل كنـد. از سـوي ديـگـر بـا مـردمـي طـرف بـود كـه  بكمك آن
داد كـه  ها حق مي ورزيد و به آن ها عشق مي شان داشت و به آن دوست

هـاي  هايي بود كـه در آشـوب از حق خودشان دفاع كنند. نگران آُسيب
اخير گريبانگيرشان شده بود. مردمي كه اين روزها در مقابل مسووليـن 

هـا   دادند و با خشم و نـفـرت بـه آن موضع داشتند و تن به سازش نمي
نگريستند. خرسند  نظرش اين بود كه طرح تقسيمات بايد كـامـال،ً   مي

پخته و كاربردي شود؛ بعد به مرحله اجرا درآيد. اما گوش شنوايي نبود.   
ادامه اين وضعيت برايش بسيار دردآور و خردكننده شـده بـود. از درون 

اي گرفـتـه و  سوخت و از بيرون سعي در حفظ آرامش داشت. چهره مي
آورد. غم جـانـكـاهـي از  عبوس پيدا كرده بود. اما به روي خودش نمي

داد. من به عنوان يك دوست صميمي و يار چـهـل   درون او را آزار مي
خوانـدم   اش مي اي در چهره كننده ساله ايشان وضعيت پريشاني و نگران

دانسـت و در  كه در اين چهل سال سابقه نداشت. تكليف خود را نـمـي
جمع كردن اين نقيضين سخت مانده بود. ظاهراً نه راه پيش داشت نـه 

ماند. اما مسوولين هـم   راه پس... تهديد كرده بود كه با مردم تا آخر مي
غريبه نبودند؛ مسوولين نظام جمهوري اسالمي بودنـد نـه بـيـگـانـه... 

هاي قدر در پيش بود و من از نزديك شاهد بودم كـه در نـجـواي  شب
كـرد و چـه طـوفـانـي در   رمضان چه حالي پيدا مي 21و  19هاي  شب

رفـت از ايـن وضـعـيـت آشـفـتـه را  حل برون درونش بپا شده بود. راه
حـلـش را بسـيـار خـوب   دانست. اما خداوند سبحان و حكـيـم راه نمي

ترين شرايط به بهترين آرزويش رساند و شهادت  دانست. او را در سخت
ها بدنبالش بود نصيبش كرد آن هم چه شهادتي... شهـادت   را كه سال

الـقـدر... راه  در شب بيست وسوم رمضان و بقول حضرت آقا شهيد ليله
 موال و مقتدايش موالي متقيان علي (ع) را بخوبي پيمود. 

عزت دنيا و آخرت نصيبش شد. تشيع جنازه با شكـوهـي كـه بـراي او  
سابقه بـود.  گرفته شد در تاريخ كازرون بلكه استان فارس تا آن روز بي

2اش بود. اما شهادت در  اين عزت دنيائي ماه رمضـان و شـبـي كـه  3
بيشترين احتمال شب قدر در تاريخ دارد، براي او رقـم خـورد. خـودش 

اش سر افراز و سيل دوستان، آشنايان و هوادارانش  تـا  رستگار، خانواده
 هميشه تاريخ داغدار...

 شیوه مدیریت شهید حاج محمد خرسند

 اي شهيد خرسند؛ آخرين گفتگوي رسانه

 جنگ نخواهد شد
كاسبان ترس، يا مرعوبند يا 
 نفوذي و ستون پنجم دشمن 

ارديـبـهـشـت مـاه  25اين گفتگويي است از فاطمه اسدزاده كه در 
االسـالم خـرسـنـد  ، چند روز پيش از شهادت، با شهيد حجت1398

 انجام شده است:
امام جمعه كازرون با تأكيد بر اينكه جنگ نظامي انجام نخواهد شد 
گفت: در داخل، كاسبان ترس عده اي مرعوبـنـد، عـده اي هـم يـا 
نفوذي يا ستون پنجم و مهره دشمنند و مي خواهند بـا تـرسـانـدن 

 مردم، بتوانند كار ناتمام دشمن در داخل را تمام كنند.
حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه كازرون تأكـيـد كـرد: هـم 
اكنون ما با آمريكا در حال جنگ همه جانبه هستيم، امـا صـحـنـه 
آرايش فعلي، صحنه آرايش براي جنگ نظامي نيست؛ چرا كـه اگـر 
حتي يك درصد هم عقل داشته باشند، مي فهمند كه جنگ نظامي، 

 آغازش با آنهاست اما پايانش ديگر با آنها نيست. 
به گفته وي، در جنگ زد و خورد است. مي زنند، امـا ديـگـر زمـان 

 10زدن و در رفتن تمام شده است. مي زنند اما براي هر يك ضربه 
 ضربه جواب مي گيرند. 

حجت االسالم خرسند با بيان اينكه پايگاه ها و ناوهـاي آمـركـا در 
منطقه، در تيررس موشك هاي ماست و قطعا آنها به مراتب بيشتـر 
از ما ضربه پذيرند و شرايط داخلي فعلي آمريكـا هـم شـرايـط وارد 
شدن در جنگ ديگري نيست، تصريح كرد: پـس بـنـابـرايـن ايـن 
تحركات آمريكاييها بيشتر شبيه جنگ رواني است بـراي فشـار بـه 
جمهوري اسالمي، باج گيري و دوشيدن كشورهـاي عـربـي مـثـل 
عربستان و امارات، و گرنه خود آمريكاييها كه خودشان پيـام دادنـد 
كه ما به دنبال جنگ نيستيم؛ اگرچه نيروهاي مسلح ما در آمـادگـي 
كامل هستند كه اگر دشمن حماقتي بكند، او را تأديب كنند و بر سر 

 جايش بنشانند.
امام جمعه كازرون در ادامه به كاسبان ترس در داخل كشـور اشـاره 
كرد و اظهار داشت: در داخل هم عده اي مرعوبند، عده اي هـم يـا 
نفوذي يا ستون پنجم و مهره دشمنند و مي خواهند بـا تـرسـانـدن 

 مردم، بتوانند كار ناتمام دشمن در داخل را تمام كنند. 
وي افزود: اينها بايد از خودشان سوال كنند كه در انتخابات رياسـت 

جمهوري مي گفتند اگر رقيب راي بياورد، تحريم ها برداشـتـه مـي 
هزار تومان مي شود و سايه جنگ بر كشـور مـي آيـد. 5شود، دالر 

حاال آنها آمدند، تحريم ها هست و به نهايت خود رسيده است. دالر 
هزار تومان است . سه برابـر تـرسـي كـه مـي  15اكنون كه حدود 

دادند. سايه جنگ هم كه خودتان تبليغ مي كنيد. اكنون چه جوابـي 
براي مردم و افكار عمومي داريد؟ اينها امروز بايد پاسخگو باشنـد و 
از مردم عذرخواهي كند براي حرف هاي بي ربـطـي كـه آن زمـان 

 زدند. 
حجت االسالم خرسند تأكيد كرد: شرايط امروز كشور به گـونـه اي 
است كه بايد همدلي بين مردم و مسئولين باشد و كشور آرام نـگـه 

 داريم. 
امام جمعه كازرون با بيان اينكه چرا جنگ واقـعـي را جـدي نـمـي 
گيريم و به دنبال يك جنگ تخيلي مي گرديم؟ جنگ واقعي امـروز 
ما، جنگ اقتصادي است، تصريح كرد: بيائيد بنشينيد فكري به حال 
اقتصاد كشور، به حال جوانان و رونق توليد بكنيد و جنگ حقيـقـي 

 امروز اين است. 
وي، بي انضباطي مالي در كشور، و بي نظمي در توليـد را نـمـونـه 
هايي از جنگ حقيقي دانست و گفت: نمونه هاي اين جـنـگ را در 
بازار سكه و خودرو و طال و ارز ميبينيم، اين جنگ واقعي اسـت. در 
اين جنگ دشمن آتش بيار معركه است و از ايـن راه مـي خـواهـد 
جمهوري اسالمي را به زانو دربياورد. وگرنـه دشـمـن مـي دانـد در 
جنگ نظامي، ضرر خواهد كرد و همه اميدش به اين جنگ رواني و 

 اقتصادي و فرهنگي است. 
حجت االسالم خرسند در ادامه به حادثه ديروز دانشگاه تهران اشاره 
كرد و گفت: اين كه شما مي بينيد به يكباره در دانشـگـاه تـهـران، 
جمع قليلي بر عليه ارزش هاي اسالمي و حجاب شعار مي دهنـد و 
دهن كجي مي كنند،نشان مي دهد كه امروز شرايط كشور، شرايـط 
جنگ رواني است و دشمن با اين كارهاي كوچـك بـي ارزش كـم 

 اهميت، مي خواهد اهداف خود را در كشور پياده كند.
به گفته امام جمعه كازرون، جريان مرعوب، هميشه مـرعـوبـنـد و  

هميشه حق را به دشمن مي دهند و هميشه كوتاه مي آيند در حالي 
كه تجربه انقالب نشان داده كه هروقت بـر اصـولـمـان مـحـكـم 
ايستاديم و مقاومت كرديم، جواب گرفتيم و هرگاه كـوتـاه آمـديـم، 

 دشمن پررو شده است. 
وي برجام را نمونه اي از كوتاه آمدن در مقابـل دشـمـن دانسـت و 
اظهار داشت: در برجام ما كوتاه آمديم و امتياز داديم. اما دشمـن بـا 
روحيه متكبرانه زير امضايشان مي زنند، به تعهداتشان يك طـرفـه 
عمل نمي كنند، به فرصتها توجه نمي كنند و در نهايت آن برجامي 
كه آقايان آن را خورشيد تابان مي ناميـدنـد و آن را دسـتـاورد مـي 
دانستند، و آب خوردن مردم را هم به برجام حواله مي دادند، هيچي 

 درش نبود، باد هم نداشت چه رسد به آب. 
وي معتقد است كه تجربه تاريخ اسالم و انقـالب نشـان مـي دهـد 
بهترين راه در مقابل دشمن، مقاومت است و مبارزه همه جانبه؛ كـه 
امروز مبارزه ما مبارزه اقتصادي و فرهنگي است. ما از لحاظ نظامي، 
با آمادگي مه در نيروهاي مسلحمان وجود دارد، هيـچ دغـدغـه اي 

 نداريم و جنگ هم نخواهد شد.

 آخرين سخنراني امام جمعه شهيد كازرون؛

 (ع)اخالق سياسي علي
 

 شكني و  پرهيز از پيمان
  دوري از فريبكاري و خيانت

حجت االسالم خرسند در روز شهادت اميرالمومـنـيـن و در آخـريـن 
سخنراني خود گفت: زمامدار نبايد اهل تجمل، اسراف و دنياطـلـبـي 

 باشد.
مراسم شهادت حضرت اميرالمومنين امام علي (ع) همراه با عزاداري 
و زنجيرزني و با سخنراني امام جمعه كازرون در مسجد جامع شهـدا 

 اين شهر برگزار شد.
حجت االسالم خرسند با بيان اينكه بايد از دوران كوتـاه حـكـومـت 
اميرالمومنين (ع)، اخالق سياسي و زمامداري را بياموزيـم گـفـت: از 

هاي حكومت آن حضرت، پرهيز از پيمان شكني و دوري  جمله درس
 .كاري است از فريبكاري و خيانت

هاي ناپسند در بين برخي حكـام  وي افزود: متأسفانه اينگونه خصلت
كند. امـا  بسيار متداول است، كه رسيدن به هدف وسيله را توجيه مي

هاي غلط مـبـارزه  اميرالمومنين (ع) تا جايي كه توانست با اين سنت
 .كرد

هاي دروغيـن  امام جمعه كازرون با بيان اينكه پرهيز از دروغ و وعده
از ديگر سياستهاي اميرالمومنين (ع) در دوران حكومـت آن حضـرت 
بود گفت: ايشان همچنين نسبت به امتـش مـهـربـان بـود و پـدري 

 .كرد. در صورتي كه در مقابل دشمن و كفار، سخت و شديد بود مي
كرد.  دانست، لذا ظلم نمي وي ادامه داد: ايشان خود را خادم مردم مي

چرا كه ظلم براي زماني است كه انسان وابسته بـه پسـت و قـدرت 
 .باشد

وي گفت: اگر ديدگاه زمامداران به عناوين و حكومت همچون امـام 
علي (ع) باشد كه ارزشي براي پست و مقام دنيوي قـائـل نـبـودنـد، 

 .كند كشي نمي كسي ظلم و حق
حجت االسالم خرسند اظهار كرد: اين درحالـي اسـت كـه غـرب بـا 
وجود سر دادن شعار حقوق بشر، تنها رفـاه و حـقـوق را بـراي خـود 

گـذاري شـود و  خواهد. چنانچه اگر در كشوري اسـالمـي بـمـب مي
هزاران نفر كشته شوند، اشكالي ندارد اما اگر يك شهرونـد در غـرب 
كشته شود، كه البته همان هم ناشايست است، چه غوغـايـي بـه پـا 

 .كنند مي
داري  هاي حكومت وي اضافه كرد: عفو و گذشت از ديگر خصوصيت

بـود  اميرالمومنين (ع) بود كه در مواجهه با دشمن نيز اگـر الزم مـي
 .بخشش داشت

امام جمعه كازرون با برشمردن زهد آن حضرت به عنوان يكي ديگر 
هاي زمامداري گفت: در دوران پيش از حكومت ايشان قبح  از ويژگي

خوري ريخته و عادي شده بود. اما امام عـلـي (ع) بـا ايـن  المال بيت
صفت نادرست مقابله و برخورد كردند و خودشان در نهـايـتِ زهـد و 

 .پرهيزكاري حكومت كرد
بينيم برخـي بـا رسـيـدن بـه پسـت و  وي با ابراز تأسف از اينكه مي

شود تصريح كرد: ديـدگـاه  شان كامالً عوض مي منصبي، نوع زندگي
امام و رهبري نيز همچون ديدگاه اميرالمومنـيـن (ع) بـود و ايشـان 
همواره زاهدانه زندگي داشته و دارند. بزرگاني نيز هم اكنون با وجود 

هاي معمولي زندگي  داشتن مقام و منصب از گذشته تاكنون، در خانه
 .گذرانند اي را مي ساده

حجت االسالم خرسند با تاكيد بر اينكه زمامدار نبايد اهل تـجـمـل، 
اسراف و دنياطلبي باشد گفت: اميرالمومنين (ع) ايـنـگـونـه نـبـود و 

 .اش مطابق با قشر فقير جامعه بود زندگي
وي افزود: عدالت اميرالمومنين (ع) از ديگر خصلـت حـكـومـتـداري 
ايشان بود كه باعث شد دشمنان فراواني براي ايشان بوجود بيايد كه 

 .از آن جمله طلحه و زبير بودند
هاي مختلف  امام جمعه كازورن در ادامه با اشاره به اينكه در حكومت

سازاني وجود داشته باشند گـفـت: در  ممكن است مشكالت و مشكل
جمهوري اسالمي اساس و ريشه كـه ديـن و واليـت اسـت، سـالـم 

كنند. وقـتـي شـاخ و  ها بعضاً مشكل پيدا مي باشد اما شاخ و برگ مي
كنند، بلكه شاخ و برگ  برگ درختي مشكل دارد، درخت را قطع نمي

 .كنند دار را هرس مي مشكل
وي با اشاره به جمهوريت نظام اسالمي و انتـخـاب مسـتـقـيـم يـا 
غيرمستقيم مسؤولين توسط مردم گفت: بعضاً مردم انتخاب مناسبـي 

گـويـنـد چـرا رهـبـري  آيد و مي كنند و مشكالتي بوجود مي نيز نمي
كند. در صورتي كه رهبري مسير اصلي انقالب  مشكل را درست نمي

كند و طبق قانون اختيارات و وظايفي دارد، نه اينكه بـه  را تعيين مي
 .هر مسئله جزئي ورود كند
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کردم تاا کا ای  علیها توسل می اهلل مدت به حضرت زینب سالم
هایم را بلاناد  دلم آرام بگیرد. اما شب وداع با پیکر ایشان دست

کااردم و ااادا را شااکاار کااردم. باارادرم هاام ماا اال مااو یاا  
القدر باود تاوساس کیااهای باه  امیرال ؤمنین هم که شهید لیله

شهادت رسید که دچار جهل و اهحراف بودهد و چه عزتی با تار 
 گوهه شبیه به امیرال ؤمنین شهید شود. از اینکه یک هفر این

اهد؛ مخصوصاا  ایشاان. ایان  گاهم بوده من ه یشه برادراهم تکیه
داغ برای من ایلی سنگین اسات و کا ار بارادرهاایام را هام 

کنیام کاه بارادرم  کنیم و ادا را شکر می شکیت اما افتخار می
اش  ها جهاد، به بهترین وجه م کن به آرزوی قلابای بعد از سال

 که شهادت درراه ادا بود، رسید.
 ادامه از ستون بغل

۳ایشان  سال  بود که به جبهه رفت. چندین بار ترکا  ااورد؛  ۱
یکبار ما تا چند روز هیچ ابری از او هداشتیم که بعاد از یاکای دو 
هفته فه یدیم مجروح شده و در یک بی ارستان در تهران بیتاری 
است. با جبهه ایلی عجین بود؛ ماادر یاکای از شاهادایای کاه از 

آقا هظرکرده  گفت حاج دوستان ص ی ی حاج مح د بود، ه یشه می
قدر در جبهه حاضر باود و ماجاروح شاد و آن ها اه در  است؛ این

آقا باید آن موقا  شاهایاد  بده  ترک  داشت اما شهید هشد. حاج
شد اما ادا اواست در این زماان و باا ایان عازت او را پایا   می

اودش ببرد. از مردم بییار سپاسگزاریم؛ واقعا  سنگ ت ام گذاشتند 
گفتند فقس برادر ش ا هبود، پدر ماا هام  و ه دردی کردهد. ه ه می

 بود.
ایم ایشاان  آقا شهید شده؛ به او گفته داهد حاج مادرم هنوز ه ی

داهیم طاقت هدارد. من تا ه ایان دو ساه  اهد. می به سفر رفته
روز پی ، توان این را هداشتم که پی  مادرم بروم چون حت ا  

شد اتفاق بدی افتاده اسات. وقاتای از  ام متوجه می تابی از بی
گفت  قدر دوست دارد، می آقا را این پرسیدیم چرا حاج مادرم می

حاجی عزیز ه ه ماست. هر موق  من از دهیا بروم، قرار است 
برای من قرآن و ه از بخواهد. شبی که حاج مح د را به ااک 

دیده بود به یک زیاارتاگااه رفاتاه و دو  سپردیم، مادرم اواب
رکعت ه از اواهده و زیارت کرده است. من گفتم حت ا  ها ااز 

ابر است.  الدفن بوده برای ایشان که از شهادت برادرم بی لیله
 با اره مادر است.

گوید: ما هیبت به  پرسم چه اهتظاری از میئولین دارد. می می
ای هاداریام و از ماردم  ااهواده دراشنده هیچ گالیه و میئله

ترین جیارت و اهاهاتای باه  هم دراواست کردیم که کوچک
کانام  این ااهواده شریف هکنند. اما از میئولین دراواست می

صورت قاط  پیگیری کنند که عالوه بر اود قاتال، ساایار  به
 میببان این جنایت را پیدا کنند.

 
 

 خواهیمبهخانوادهدرخشنده،جسارتیشودنمی

اش باا  ا سالم ارسند دربااره رابا اه از برادر کوچکتر حجت
تار  آقا به من کاه بارادر کاوچاک پرسم: حاج ایشان سوال می

ااهواده بودم، عالقه ااصی داشت. موقعی که ش  سالم بود، 
اهقالب تازه پیروز شده بود و ایشان عضو حازب جا اهاوری 

بردهد و کالس قرآن  اسالمی بودهد. من را ه راه اودشان می
کردم.ایلی با هم رفیق بودیم و چندیان  و مفاهیم شرکت می
های دوهفره رفته بودیم، هم اینکه ماعالام  بار با هم میافرت

من بودهد. من سعی کردم تا جایی که امکاان دارد، از ایشاان 
 یاد بگیرم.

ایشان به ج   ااهواده ایلی عالقه داشتند. من چندین ساال 
است مقیم کشور آل ان هیتم؛ هرزماهی که به پادر و ماادرم 

گرفتند تا هم من پدر و  زدهد با من ت اس تصویری می سر می
ها من را ببینناد و  مادر را ببینم و جویای احوالشان شوم و آن
کردهد حتی اآلن که  دلتنگیشان ک ی برطرف شود. تالش می

داریم، با ت اس تصاویاری،  از هم چندین هزار کیلومتر فاصله
این فاصله ک تر شود و من در ج   ااهواده باشم. هار وقات 

کرد حت ا  اناده روی  زد، ایلی تالش می که به مادرم سر می
 لب ایشان بیاید.

ا سالم ارسند، کلیپی از بارادر  روزهای بعد از شهادت حجت
کوچکتر ایشان ماناتاشار شاد کاه در آن، از ماردم کاازرون 
دراواست کرده بودهد جیارت و اهاهتی باه اااهاواده قااتال 

گوید: من هم اودم دیدم و هام از  هکنند. درباره آن کلیپ می
طاور  برای دوستاهم شنیدم که بعضا  در فضاای ماجاازی باه

هایی به ااهواده و وابیتاگاان  میتقیم یا غیرمیتقیم جیارت
قاتل کرده بودهد. اب ح ید دراشنده مرتکب این جاناایات 

اهاد. اااهاواده  شده است؛ ااهواده ایشان که تقصیری هداشتاه
شریفی هیتند که متدین و بییار محتارم هیاتاناد. ماا داغ 

تواهیتم بپذیرم که  کردیم اما ه ی بییار سنگینی را تح ل می
ااهواده دراشنده در این شرایس ساخات باخاواهاناد فشاار 
بیشتری را تح ل کنند. تص یم گرفتم پیامی بفرساتام تاا در 
فضای مجازی منتشر شود، تاا ماقاداری فشاار را روی ایان 
ااهواده کم کند که ه ایان اتافااق هام افاتااد. ماا دهاباال 

اواهیم قاتل محاک ه شاود. هاه  جویی هییتیم؛ فقس می اهتقام
ای که پشات ایان  تنها قاتل بلکه تفکر اهحرافی و گروه ضاله

جنایت بوده هم شناسایی و محاک ه شود. برای اینکه هتواهاد 
 افراد دیگری را هم گ راه کند.

گاردد،  سحر بییت و سوم ماه رمضان، زن زودتر از مراسم احیاء برمای
کند و منتاظار ها ایارش  اواباهد؛ سحری را آماده می پیرک  را می

ماهد. حدود ساعت سه و چهل دقیقه بود که با صدای فریادهایی به  می
بیند کاه غارق در ااون افاتااده  دود و ه یرش را می درون کوچه می

گیرد و ک ی بعد ت اام  است. میتأصل و پریشان با اورژاهس ت اس می
بارد،  جان ماردش را مای مییر کوچه را دهبال آمبو هیی که پیکر هی ه

ج عه کازرون، آن شب قبل از رسایادن  مح د ارسند، امامدود. اما  می
 شود. به بی ارستان، شهید می

ج عه کازرون از ابتدای اهقاالب باود  ا سالم ارسند، دومین امام حجت
که توسس یک فرقه اهحرافی به شهادت رسید. ایشان در زمان شهاادت 

۲ سال داشت و صاحب سه فرزهد پیر بود. ااهواده ارسند این روزها  ۵
گذراهند و اما  ، روزهای سختی را می به ااطر داغ این شهادت مظلوماهه

گاویاناد و اادا را  صبوراهه و با افتخار از زهدگی و مشی شهیدشان می
اش رسید. برای  ها جهاد، به آرزوی قلبی کنند که او بعد از سال شکر می
وگو با این ااهواده بزرگوار به کازرون رفتیم و چند ساعتی مه اان  گفت

 ه یر و فرزهدان ایشان شدیم.
 

 صبوروآرامباداغیسنگین
دهند. صدای  پشات  برای ه اهنگی ش اره ه یر شهید را به من می

تلفن، هم غ گین و داغدار است و هم صبور و پر از ط اأهایاناه. قارار 
شود شب، قبل از شروع مراسم دعای ک یل با ایشان صحبت کنام.  می

گاردد  شوم، هااودآگاه چش م دهبال زهی مای وقتی وارد منزل ایشان می
کاناد و صاورتا  غارق  قراری می که در مجلس عزای ه یرش، بی
گیرم، زهای را  ها سراغ ایشان را می اشک است اما وقتی از یکی از ااهم

دهد که آرام و صبور هشیته است گرچه سنگینی داغ شهادت  هشاهم می
توان اواهد. از ایشان اجاازه  اش می مظلوماهه ه یرش را تا ع ق چهره

اش باا  هشایانام. اول از شاکال آشاناایای گیرم و کاناارشاان مای می
پرسم و اینکه چاناد فارزهاد دارد: مان اهال  ا سالم ارسند می حجت

رزم باود و  ام در جبهه هام آقا با پدر و پیرع ه سعادت شهر هیتم. حاج
عقد کردیم و بعاد از ازدواج  ۱۳از ه ین طریق با هم آشنا شدیم. سال 

۱تا سال  کازرون بودیم. بعد برای تک یل تحصیالت حوزوی ایشاان  ۷
ج عه اینجاا ماناصاوب  عنوان امام  که ایشان به ۶۸به قم رفتیم. سال 

رفتند، مان  هایم مدرسه می شدهد، دوباره به کازرون برگشتند. چون بچه
قم ماهدم تا سال تحصیلی ت ام شود و بعد به کازرون آمدیم. سه پیار 
دارم؛ پیر اولم داهشجوی ارشد حقوق است، پیر دومم سال دوم حاوزه 

صدای  هنگام اشاره به پیر کوچکتار  سال دارد. ۸است و پیر سومم 
کناد و  های پیرک برای پدرش فکر می لرزد. شاید به دلتنگی ک ی می

 اینکه به ااطر این دلتنگی، چه روزهای سختی در اهتظارش است.
 

 آقارازدندگفتحاج
پرسم اما درااواسات  اواهم از آن شب سوال بپرسم اما مرددم. می می
کناد، از ایان  ها اذیت  می کنم اگر صحبت کردن درباره آن صحنه می

گوید مشکلی هدارد و ادامه  سوال رد شویم. باز هم آرام و با اط ینان می
دهد: شب هوزدهم ه راه ایشان در مراسم مصاالی ها ااز جا اعاه  می

شرکت کردم اما چون پیرم ه راهم بود و اوااار ماجالاس ااوابا  
ماان باود. شاب  برد، دو شب بعد را رفتیم میجدی که هزدیک ااهه می

آقاا  بییت و سوم ماه رمضان، مراسم میجد که ت ام شد، برگشتم. حاج
های قبل سراغ پادرش  بودهد و پیرم، مح دعلی م ل شب  هنوز هیامده

بینای و باا  را گرفت. گفتم تو بخواب، صبح که بیدار شدی پدرت را می
آقا برگاردد.  کند. شروع کردم به آماده کردن سحری تا حاج تو بازی می

اما اض راب عجیبی داشتم؛ حتی احیاس کردم یک هفر زهاگ زد اماا 
چون م  ئن هبودم و دستم بند بود، توجه هکردم.گافاتام اگار درسات 

زهد. ک ای کاه  شنیده باشم و کیی کاری داشته باشد، دوباره زهگ می
آقا را شنیدم که جلوی در اییاتااد. کالایاد  گذشت، صدای ماشین حاج

موق  از مراسم   آقا به اهدااتند و در را باز کردهد. اوشحال شدم که حاج
برگشتند و به سحری اوردن رسیدهد. اما ک ی که گذشت دیدم در بااز 
است و ایشان وارد ااهه هشدهد. به هظرم رسیاد شاایاد ما ال اایالای 

های دیگر کیای دم در ایشاان را دیاده و کااری باا او دارد. اماا  وقت
دفعه زهگ در را زدهد؛ آیفون را که برداشتم، و صدای پراضا اراب  یک

آقا را شنیدم، دلم هُرّی پایین ریاخات. ساریا   آقای ابوالپور راهنده حاج
چادرم را پوشیدم و به س ت در دویدم. ایشان تا من را دید، گفت سری  

آقا بد شده است؛ اما گفات:  به اورژاهس زهگ بزهم. فکر کردم حال حاج
 .آقا را زدهد

رسد شنیدنِ این ج له، چه حاجا ای از  کند. بنظرم می ک ی مکث می
ریزد: ماشین جلوی در پارک بود و چیازی  اض راب به دل یک زن می

اهد. باه  آقا غرق در اون افتاده دیدم. وارد کوچه که شدم، دیدم حاج ه ی
آید چند جا الاه  درون ااهه دویدم و اورژاهس را گرفتم و فقس یادم می

تان را کشتند! به فریادم برسیاد!  ج عه گفتم: تو را ادا ک ک کنید! امام
کنم زود بیایید. تلفن را گذاشتم و دوباره باه درون کاوچاه  اواه  می

زدم: به دادم برسایاد! یاا اماام  دویدم. مض ر و پریشان بودم و داد می
 زمان ک کم کن!

کنام:  ها را در کل ات و ج الت  حس می احیاس استیصال آن لحظه
هرچه داد زدم، کیی هبود به فریادمان برسد. یک لحظه به فکرم رسید 

کاردم،  که به کیی زهگ بزهم. اما هرچه به صفحه گوشای هاگااه مای
دیدم. چش م آن شب کور شده بود. این ج لاه آاار را  ای را ه ی ش اره

 های  را گرفت. که گفت به سختی جلوی اشک
 

 آیدچیزیجزدویدنمدرکوچهیادمنمی
 از اورژاهس ت اس گرفتند که زام را ببندید تا اوهریزی ک تر شود. 

دوباره به درون ااهه دویدم و با پریشاهی هگاه کردم ببینم با چه چیازی 
شود این زام ع یق را بیت. فقس چادر ه ازم را دیدم. آن را سریا   می

برداشتم و بردم تا آقای شریفی زام را ببندد. ولی کوچاه غارق ااون 
 .بود

کاناد  دهاد و ساعای مای هر از چند گاهی، آهیته بغض  را قورت می
هاا بارای  هاایا اان، اااهام های  پایین هریزد. میان صاحابات اشک

اااهام بااز هام صاباور وآرام، از  آیناد و حااج سرسالمتی و تیلیت می
کند. آمبو هس بعد از حدود بایایات  ه دردی و حضورشان تشکر می

آقا را ه راه آقای شریفی بردهد. به ااودم کاه آمادم  دقیقه رسید و حاج
 دویدم تا من را هم ه راهشان ببرهد.  توی کوچه دهبال آمبو هس می

آقاا  ای بود که حااج هایم در کوچه آید دویدن هر چه از آن شب یادم می
 غرق در اون افتاده آهجا افتاده بودهد.

هایی که بعدتر اودش را رساهد، به س ت بی ارساتاان  با یکی از ماشین
آقا توی بغل آقای شریفی اشهدش را  رفتیم اما وقتی رسیدم گفتند حاج

گفته بودهد و قبل از رسیدن به بی ارستان جان داده بودهاد. وقاتای باه 
گُلاه ااون  های سفید کف اورژاهس، گُله بی ارستان رسیدم، ت ام کاشی

علیها( بشاوم کاه  اهلل ریخته بود و قرمز بود. فدای حضرت زینب )سالم
فرمود: ما رأیت ا  ج یال  اسم حضرت زینب )س( را کاه آورد، اولایان 

 های  سرازیر شد. باری بود که اشک
 

 باپسرهایمرفیقبودند
گوید:  پرسم. می از حاج ااهم درباره راب ه شهید ارسند و فرزهداه  می

آقا با پیراه  ایلی رفیق بودهاد. درسات اسات مشاغالاه زیاادی  حاج
کاردهاد، ما ال یاک  داشتند، اما ه ان زمان ک ی که فرصت پیدا مای

تار دوسات  ها بودهد. با دو پیر بازر  دوست و رفیق ص ی ی کنار بچه
بازی بودهد. یکبار یکی از ه یایگان ما  ص ی ی بود با پیر کوچکم هم

آقاا و پیارم در حاال باازی و  به منزل ان آمده بود، ه ان موقا  حااج
آقاا در  دویدن دهبال هم بودهد. آن بنده ادا که چنین تصویری از حااج
ج عه شهر  ذهن  هداشت، ایلی تعجب کرده بود. من گفتم ایشان امام

 .ش است اما پدر مح دعلی است
پارسام. رشاتاه  های اودشان می از ه یر شهید ارسند درباره فعالیت

دهد:  علوم قرآن و حدیث را تا کارشناسی ارشد اواهده است. توضیح می
کردم. اماا باا  چند سالی در موسیه قرآهی و دارالقرآن شهر تدریس می

تواهیتناد در  آقا داشتند، طبیعتا  ک تر می هایی که حاج توجه به گرفتاری
ها تالشم ایان  ااطر در این سال ها ک ک بدهند. به ه ین کارهای بچه

ای هداشته  بود که به فرزهداهم رسیدگی کنم تا ایشان ازین بابت دغدغه
 .باشند

ساله شهید لبااس مشاکالای پاوشایاده و هار از  مح دعلی، پیر ش 
اااهام  دود. حااج های ماادرش مای ای میان صحبت چندگاهی به بهاهه

گوید: ادا ل ف کرد که مح دعلی موق  شهادت پدرش اواب بود.  می
داهم با دیدن پیکر غارق  آمد، ه ی شد و دهبال من می چون اگر بیدار می

شد. اما حت ا  ایلی روزهای سختای ااواهاد  اون پدرش چه حالی می
کاناد. دیشاب  تنگی بارای پادرش او را اذیات مای کم دل داشت و کم

 گفت من را هم توی قبر بابا بگذارید تا پی  او باشم. می
های قدر متوجه شدیم ایشان دارهد عاازم ساوریاه  چند روز قبل از شب

شوهد. موقعی که به من گفت، پیرم مح دعلی از اتااقا  بایارون  می
آقاا باا  کند. حااج ها! داع  شهیدت می دوید و گفت: بابا! سوریه هروی

 افتد. ه ان زبان بچگاهه ایال  را راحت کرد که اتفاقی برای  ه ی
 

 حتیدستردبهسینهقاتلشهمنزد
شانااساناد و  ا سالم ارسند را در کازرون به مردمی بودن مای حجت
های مداومی که برای حل مشکالت ماردم ایان شاهار داشات.  تالش

هاا باودهاد:  ه یر و فرزهداه  شاید بیشتر از ه ه شاهاد ایان تاالش
آقا ایلی مردم برای  مهم بود. عالوه بر همّ و غ ّی که بیارون از  حاج

ااهه برای رسیدگی به مشکالت مردم شهر داشت، هر موقا  هام کاه 
وقت دست رد باه  زدهد و ایشان هیچ ها در ااهه را می منزل بودهد، ایلی

کرد و ایشان بارای حال  زد. حتی اگر کیی مراجعه می ها ه ی سینه آن
رسید، به هر شیوه و طریقی که باود ساعای  جایی ه ی مشکل دست به

کرد ک کی کند. حتی اگر ما میافرت هم بودیام و کیای تا ااس  می
جاا تالافانای بارای رفا   آقا از ه ان گرفت و گرفتاری داشت، حاج می

 کرد. مشکل  پیگیری می
گشاتاناد.  االی بره ی وقت دست آمدهد هیچ افراد هیازمندی که دم درمی

گفتند چه چیزی توی ااهه داریم بشاود  آقا به من می ها حاج ایلی وقت
ماان  به این فرد هیازمند داد؟ وقتی مح دعلی کوچک بود، کاف اااهاه

شاد. مان  رفت، زاهوی  زام می وپا که می فقس موکت بود. چهار دست
باار  به ه ین ااطر یک روفرشی اریدم و روی موکت اهداااتام. یاک

آقا گفتند یک جایی سرکشی رفته بودم، دیادم واقاعاا  وضاعاشاان  حاج
شان را حل کرد، چایازی تاوی  اراب است. تا موقعی که بشود مشکل

ها کند؟ تص یم گرفاتایام ها ایان  ااهه داریم که بتواهد ک کی به آن
بینید که دست رد به سینه قاتالا   روفرشی را برایشان ببریم. حتی می

شب دم در ااهه از ایشان درااواسات کارده  که هی ه هم هزده بود وقتی
 بود با او عکس بگیرد.

 
 ایشان چهارمین شهید ما هیتند

گاویاد: اایالای بارایا  ماهام باود  آقا به زهدگی می درباره هگاه حاج
گارفاتام و  مان ساده و بدون تج الت باشد.گاهی من ارده می زهدگی
گفتم با اره باید برای ااهه امکاهات راحتی مع ولی م ال مابال را  می

داشته باشیم چون به هر حال آدم بی اری و ایتگی و ماریضای دارد؛ 
هایی برای اااهاه ااریاداری  آمدهد وسیله اینجا بود که ک ی کوتاه می

کنیم و تنها به این ااطر که برای  مهم بود حا  که اودش کا اتار 
پی  ما حضور دارد و بیشتار باار زهادگای روی دوش مان قارار دارد، 

 تر باشد. حداقل تا حدی من قی شرایس برای ان راحت
اهلل  اواهم در مورد صبر و توسلی که به حضرت زیاناب ساالم از او می

گفتم قربان دلت بروم حضرت زیناب!  دارهد، صحبت کنند: آن شب می
ای از صابار  کانام ااداوهاد ذره روز عاشورا چه کشیدی. مدام دعا مای

گاویاد:  دهاد. مای حضرت زینب را به من بدهد. اشک مجال ادامه ه ی
هایم و بارادرم هایاز  ایشان چهارمین شهید ما هیتند. من دو تا از دایی

آقاا  سال است مفقودا ثرهد. شهاادت حااج ۱۱اهد که برادرم  شهید شده
 داغ ما را تازه کرد و این ایلی سخت بود.

 حساسیت آری؛ اجبار نه!

کانام و  وگاو مای ا سالم ارسند ک ی گفات تر حجت با پیر بزر 
ای که با پدرش بگوید: پدرم دوست ص ی ی من باود و  درباره راب ه

کنم؛ هر ماوقا   ارتباط هزدیکی با هم داشتیم. من شیراز زهدگی می
زد. حاتای در ماورد  آمد شیراز، حت ا  به ماا سار مای برای کاری می
 کردیم. شان هیز با هم صحبت می میائل کاری

وقات در  پدرم در مورد میائل اعتقادی ایلی حیاس بود ولی هیاچ
کرد. در واق  بدون هیااز باه  این اصوص ما را به چیزی مجبور ه ی

امر و ههی یا اجبار، اعتقادات دینی برای ان مهم بود و به اعا اال و 
عبادات دینی عالقه داشتیم. علتا  هام ایان باود کاه باه تا اام 

ها ع ل  گفت، اعتقادی قوی داشت و اودش به آن چیزهایی که می
کرد. این اعتقاد قوی و تقیّد به ه ه دستورات دیانای بارای ماا  می

شد باه دیان و تاقایادات دیانای  هشین بود و باعث می جذاب و دل
مند باشیم. یعنی از شکل رفتار و زهدگی ایشان به مباهی دینی  عالقه

کردیم. اگر گاهای کاوتااهای اتافااق  اعتقاد پیدا کردیم و ع ل می
کاردیام،  شد یا اشتابااهای مای افتاد م ال  ه از صبح ما قضا می می

 وقت براورد تندی هداشت. کرد. اما هیچ هصیحت ان می
 

ترینویژگگژیتنهاخواهرشهیدخرسند:شاخص
 ایشانانسباقرآنبود

هشینم: حاج مح د فرزهد سوم ااهاواده  های  می امروز پای صحبت
تر و دو برادر  تر بودهد؛ دو برادرمان از من بزر  بودهد. از من کوچک

آقا هیتند اما بزر  و عزیز و تاج سار ها اه  تر از حاج دیگر کوچک
هاای  فامیل ما حاج مح د، بودهد کل ات آار را م ل قربان صادقاه

گوید، قربان صدقه بارادری کاه حاا  دیاگار  اواهراهه با بغض می
 هییت.

گاویام.  آقا مح د از بچگی سوای بقیه بود؛ این را بدون اغراق مای
داشتنی باود. از باچاگای  العاده دوست یک پیر مهربان، آرام و فوق

مان بود و با میجد و فضای مذهبی مأهوس بود.  مکبّر میجد محله
اواهاد و مااه  بااینکه سن و سال  کم بود اما ه ه ه ازهای  را می

 گرفت. پای ما روزه می رمضان پابه
اسم پادر  پدر عالقه ایلی زیادی به آقا مح د داشت؛ اس   را هم

اودشان گذاشتند پدربزرگم در روستایشان یک بزر  مذهبی بود و 
کارد کاه  آن زمان، حافظ قرآن بودهد. پدرم ه یشه ادا را شکر می

اسم پدرش یعنی شهید ارسند، م ل پدربزر  با قرآن ماأهاوس  هم
الیاالم(  است. ما ه گی با عشق و محبت به امام حییان )عالایاه

اش را به عازاداری اماام حیایان  بزر  شدیم؛ پدر من منزل پدری
الیالم( و برگزاری تعزیه ااتصااص داده باود و ااودش هام  )علیه
 گردان بود. تعزیه
وقت گریه پدرم را هدیده بودم اما اآلن ایشان به شادت گاریاه  هیچ
تنگی برادر اسات یاا  داهم دل لرزد؛ ه ی کند. صدای  از بغض می می

گوید: اگر ده پیر داشته باشام،  غم شکیتنِ ک ر پدر. پدرم مدام می
هیچ باکی هدارم که ه ه را در راه ادا بدهم اما برای مظالاومایات 

کنم. مادرم چند سالی است به ااطر سکته قالابای  مح د گریه می
گیر است. آقا مح د تا زماهی که کازرون باودهاد، هار روز باه  زمین

صورت مداوم به  زدهد. برادرم برای  ایلی مهم بود، به مادرم سر می
پدر و مادرمان سر بزهد. حتی اگر ایلی شلوغ و گرفتار بود. هر وقت 

بوسید. شب قبل از شهادتشاان هام  رفت دست پدر و مادر را می می
 ها سر زدهد؛ اما این بار از پدرم طلب حاللیت کرد. به آن

اواهر شهید ارسند درباره تالش ه یشاگای بارادرش بارای حال 
گوید: من ساکن کرج هیاتام. بارادرم اایالای  مشکالت مردم می

آماد تاا  اواست به من سر بزهد، از تهران با مترو می ها که می وقت
کرج. ه یشه هگران بودم که مشکل امنیتی برای ایشان پی  بیاید. 

ج عاه  هامان اصال  هگفته بودم برادرم امام به ه ین ااطر به ه یایه
دیادم تالافانا   ها که ایشان منزل ما باود، مای است. ایلی وقت

اورد و مردم مشکالتشان را با او در میان  صورت مداوم زهگ می به
کارد مشاکاالت را باه هار  گذاشتند. حاج مح د هیز تالش مای می

تواهد برطرف کند. اصال  هم فرقی هاداشات کاه چاه  شکلی که می
هاا و  مشکلی و در چه س حی باشد. مخصوصا  مشاکاالت باخا 

 تر بودهد. روستاهایی که از شهرستان فاصله داشتند و محروم
برادرم بییار متواض  بود؛ اینکه در چاه جاایاگااهای قارار داشات، 

اش  الخصوص با ااهاواده وقت باعث هشد در براورد با بقیه علی هیچ
اش ک رهگ شود.  ای احیاس غرور کند یا این تواض  ه یشگی ذره
ترین چیزی هگفت که یکی از اعضای ااهواده از او  وقت کوچک هیچ

فقس ما، بلکه کل مردم کاازرون داغادار  برهجد. با شهادت برادرم، هه
هاای دور کاازرون تا ااس  بار ااه ی از یکی از باخا  شدهد. یک

گرفت که ه یرش به ااطر یک مبلغ دیه، زهداهی شده بود. برادرم 
وقتی در جریان قرار گرفت، ه زمان پیگیر بود که هم مایحتاج این 
ااهواده تأمین شود، هم آن مرد زهداهی آزاد شود. از این موارد متعدد 

آقاا  اهاد حااج اهد و گافاتاه ها آمده افتاد؛ این چند روز ایلی اتفاق می
 داهیم بعد از او چکار کنیم. ارسند م ل پدر ما بود و ما ه ی

ما از ه ان بچگی راب ه اواهر و برادری ایلی اوبای داشاتایام و 
قادر زیااد  هم بودیم. وابیتگی بین من و برادرهاایام آن ه ه پشت

است که وقتی حاج مح د شهید شد، هر سه برادرم گفاتاه باودهاد 
فقس اواهرمان تا وقتی کازرون هیامده، ابردار هشود تا موق  شنیدن 

اواستند شهادت برادرم را به من اابار  ابر پیش ان باشد. وقتی می
 بدهند اول گفتند که مادرم از دهیا رفته است.

اهاد. از  کردم مادرم به رح ات اادا رفاتاه من تا شیراز تصور می
کم به من اطالع دادهد و حتای قابال از رسایادن باه  شیراز کم

کازرون از کم و کیف شهادت ایشان اطالع هداشاتام. در تا اام 

راوی 
 شهادت
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به گزارش روابط عمومی دفتر نمممندم م              

ج د  کنزرون و کوهچ نر، در سفر دک روز         

دکتر فرد ون عبنسی دوانی به بخش جر  و        

بنالد ، وی در ابت ا بن حضور در گلزار شهم ا          

به ادای احترام به مقمنم واالی شمهمنم ان             

 پرداخت.

پمما از  ن     

نمممممندمم مم     

جمممم دمممم   

کمممنزرون و    

کوهچ منر از    

مممممراحمممم  

سممممنخممممت 

بنمنرستنن و   

مرمت مصلی  

جمعه بمنالد    

بنزدد  کرد و   

در جردنن مطنلبنتی جهت تکمن   نهن قمرار        

 گرفت.

سپا عبنسی دوانی طی بنزدد همن مممم           

گفتگو بن مردم و مراجمعمنم  و شم منم ن               

هنی  ننن، بمن حضمور در جممم                 خواسته

مسوولن  بخش جر  و بنالد ، مطنلبنت  نهمن        

هنی مختملمفمی از جمملمه   ،               در زمن ه 

مخنبرات، س  نرگسی، جمند ، کامنورزی،         

ص عت، انرژی، ورزش و  موزش و پرورش را        

 دردنفت کرد و مورد ارزدنبی قرار داد.

بخش اد  سفر، بنزدد  م تخب ممردم          پندنن

کنزرون و کوهچ نر از س  نرگسی و اطالع از         

جزئننت مراح  تکمن   ن جمهمت بمهمر             

 برداری سردعتر بود.

بازدید نماینده کازرون و کوهچنار از بخش جره و باالده و سرکشی از 
 تمام باالده سد نرگسی و بیمارستان نیمه

 

م در جهند کانورزی شهرستنن کنزرون گمفمت          

خوبمی در جمنممعمه ممعمرفمی و                  زکنت بند  به  

 سنزی شود. فره گ

به گزارش روابط عمومی ممعمنونمت سمنزممنن و              

م دردت جهند کانورزی شمهمرسمتمنن کمنزرون،           

حمن  رشن ی بن بننن اد که خ اون  متمعمنب بمه            

زکنت ده  گنن وع   افزادش و پربنری  محصموب         

را داد  است، افزود  انتظنر می رود در سنب جنری           

بن توجه و همت واالی کانورزان شهرستنن شنه         

رش  و جهش بسننری خوبی در زمن ه پمرداخمت          

 زکنت بنشنم.  

رشن ی گفت  ترودج فره گ زکنت دک وظمنمفمه         

شرعی است که بسننر فراتر از وظندف اداری ممی           

بنش  وجهند کانورزی شهرستنن کنزرون بن تممنم        

توان در ک نر کانورزان عزدز و همکنران کمنمتمه          

ام اد امنم خمن ی)ر ( جهت ترودج وجم   وری          

زکممنت مممی   

 بنش .

وی افممزود     

پنش بنم می    

 07می شود   

هممزار تمم      

گمم مم م از     

مممممممممزارع 

شهمرسمتمنن    

برداشت شود  

که امن واردم  

زکممنت ادمم    

منزان گ  م توسط کانورزان در ه گنم برداشمت        

 پرداخت شود.

 زکات راهی برای فقر زدایی از محرومین و طبقه آسیب پذیر جامعه است

 تعنلی بسمه
 دکسنب گذشت از غم هجران تو خرس  
 در خنطرهن منن   ز ادمنن تو خرس  
 تو مرد خ ا بودی و دک شنخ سخ ور
 هم عنب  و هم زاه  و هم دنور رهبر
 از دند نرفته به خ ا  ن همه ادثنر

 گرم و ف اکنر نسبت به هم  مردم خون
 ی هر جمعه احنددث فراوان در خطبه

 ذکر لب تو بود پی رونق قر ن
 اه اف بل  ت نتوان کرد فراموش 

 ی در گوش گردد   بننننت شمن حلقه
 تن جنن به ت ت بود کان ی تو ردنمت 

 ی اد  شهر، اَدن مع ن غنرت دربنر 
 ی حن ر ی زاد  ای عنشق دلسوخته

 مهرت نرود از دب من تن صف محار
 بنور نتوان کرد که از من تو ج ادی
 پروانه صفت رفتی و مهمنن خ ادی

 گاتی تو شهن  از کف دک جننی خونخوار
 خنر جرم و گ ن  وقت سحر ای گ  بی بی

  ن شب که شب سوم جننسوز علی بود
 ه گنم نزوالت خ ای ازلی بود

 دشم  چه ه ف داشت که اد گونه کمن  کرد
 بن مربه، ت  پنک تو را نقش زمن  کرد

  دن تو پی رونق اد  شهر نبودی؟
  دن درِ عترت، به روی من نگاودی؟

 ی بر حق بن قلب حزد  رهبرِ فرزانه
 ی محبو  و موفق فرمود ... امنم جمعه

 اد  مت  کالم از طرف حضرت  قن
 ی زدبن تأدن  شمن بود به اد  واژ 

 امّن  که در روز جزا حضرت داور
 سنرا  ک   کنم تو را سنقی کوثر

 ای رستمننن ذاکر سنالر شهن ان 
 کمتر تو بزن در دب من  تش سوزان 

آقای رستمیان شاعر اهل بیت    مرثیه
 برای شهید حاج محمد خرسند

 قِ مت قرار ق ر
 می رس  به
 اوج اعت اب
 می رس  به 
 انقال  نور

 قنمت قرار ق ر
 می رس  به
 ت گه ی عبور

 می رس  به انتهنی خون
 و بنزهم 

 امت اد اتفنق ق ر
 مرد ادستند  ی رو به نور
 به  غوش خود گرفته خون

 مرد مهربنن
 مرد خ    رو

 مرد دست گنر دست هنی شهر
 مرد خرس   شهر م 

 مرد ننجی اتفنق هنی شوم
 دوبنر  می رس 
 ق رهنی ق ر

 لحظه هنی پرنننز و پر سجود
 راز هنی مخفی ب    و ودود

 بنز هم سحر
 بنز هم چام هنی پرفردب احمق لجوج

 دوبنر  اب  ملجم و 
 دوبنر  دست گرفت  از ع و

 و بنزهم تقنرنی ز خون
 امنم جمعه ام در پی عروج

 وجمعه هنی م  خنلی و کبود
* 

 می رس  ز دور
  ن امن  قصه هنی کور

 اتصنب کعبه و شهندت و عبور
 مع ی نننز هنی سخت

 واژ  واژ  فهم راز هنی خو 
 

 اللهم عج  لولنک الفرج

 تقدیم به شهید شب قدر،
 شهید محمد خرسند

 زینب اسدزاده

 خطبه ی آخر
 

 دد ی دال که مرغ سحر پر کان  ورفت
 دک سن ه داغ بردم خ جر کان  ورفت

 
  ن سنده ای که برسرمردم مقنم داشت

 در کان  ورفت     دام  زدست شهرج ون
 

  ن مرغ خطبه خوان سحر بن هزاربنب
 بنسن ه ی درد   به خون پرکان  ورفت 

 
 ه گنم ق ر بود و سحر بود و مست عاق

 جنمی ز دست پنر مغنن  سر کان  و رفت 
 

 مهرا  مهر خنلی و م بر  تهی ز مهر
 دستی ز مهر بر سر م بر کان  و رفت  

 
 ن شب خطنب خطبه ی خون تن که ش  

 خموش
 فردند خون زخطبه ی  خر کان  و رفت  

 
 عمنمه غرق خون ش  و لبند  چنک چنک 
 در خنک و خون ردای پنمبر کان و رفت

 
 دک کوچه غرق گ  ش  و دک شهر ازدحنم 
 چتری ز اشک حندثه بر سر کان  و رفت 

 
  ن مرغ پرشکسته که در خون ناسته بود  
 نقای زخون به سن ه ی رهبر کان  و رفت  

 فرد شعر آقای کاظم دهقانیان
االسالم  در رثای شهید حجه

 حاج شیخ محمد خرسند

 کام خطر 
 

 غم فراق تو گودن به سر نمی  د 
 ص ای خطبه ی عاقت دگر نمی  د 

 دوبنر  مصر عزدزم دلش پر از خون است
 که  ن عزدز غردب از سفر نمی  د 

 چه طع ه هن که ش ن ی ولب فرو بستی 
 که گفت شنر به کنم خطر نمی  د ؟
 به سن ه   ! فرو کرد دشم ت دش ه 
 ولی به بنور تو دش ه در نمی  د  

 بگو که گرده ک   کودک شکسته پرت
 چرا که بننگ رسنی پ ر نمی  د 

 ناسته مندر تو پات در که برگردی 
 فغنن که نغمه ی عاقت ز در نمی  د 

 »خرس  «به برکت شب قَ رت چ نن ش ی 

 که بوی خاکی از اد  شعر تر نمی  د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حاج حسین مسرور   مرثیه
 تقدیم به شهید حاج محمد خرسند 

 ی عالم دوام ما ثبت است رب جریده            رهگز نمیرد آنکه دلش زنده شد  هب عشق                                                                                             

 گذرد. که به دست یکی از مزدوران جریان انحرافی، ناجوانمردانه در سحرگاه شب قدر به شهادت رسید، می
 شهید خرسند همچون موالیش امیرالمومنین)ع(در شب قدر، قدرش شناخته شد ودعوت حق را لبیک گفت وبه موالیش امام المتقین علی )ع( پیوست. 

یعد  ها در سنگرهای مختلفی از جمله شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی ودفتر قم و ارتباط نزدیکش با علما و مراجع  ععمعام تعقعلع       حضور فعال ایشان سال
 ی دین و سیاست ساخته بود. وهوش سرشار و ذکاوت باالیش از او یک شخصیت بصیر و کارآمد در عرصه

افزایی مشغول بود و رتعق و فعتعق امعوردیعن و       سال تمام مجاهدانه در سنگر مقدس نمازجمعه کازرون شهر دین و سیاست به خدمت صادقانه و بصیرت۲۱او 
 کرد. یا...الحرام و عتبات عالیات مشفقانه و مخلصانه خدمت م ها در کسوت روحانی کاروان به زائران بیت نمود. عالوه بر آن سال دنیای مردم را می

. شعایعد بعه     های بارز شهید، والیتمداریش بود که پیام مقام معمم رهبزی)حفمه ا...( به خوبی جایگاه و شخصیت واقعی او را به جامعه معرفی کعرد       از ویژگی
رور و به کارانه، سحرگاهان، درب منزلش ت همین دلیل هم دشمنان انقالب تاب تحمل او را نداشتند و ناجوانمردانه وی را به صورت بسیار دلخراش و فریب

این هوشیاری  لذاشهادت رساندند. البته همه باید بدانند دشمن همیشه از غفلت ما سوءاستفاده کرده و یاران انقالب را یکی پس از دیگری از ماگرفته است.   
اجعازه   سنگ نمام اسالمی توجه بیشتری داشته باشند و به ضعدانعقعالب    های گران طلبد تا در حراست و حفاظت از سرمایه مسئولین ذیربط را بیش از پیش می

 عرض اندام ندهند؛ تا بیش از این نمام و جامعه را دچار خسران کنند.
و معردم   های علعمعیعه    ی محترم روحانیت و حوزه حزب مؤتلفه اسالمی فارس فقدان این عالم فرهیخته را بار دیگر به مقام معمم رهبری، مراج  عمام، جامعه

معاه   شان تسلیت عرض نموده و برای آن شهید واالمقام در ایعن ایعام نعورانعی     استان فارس بخصوص مردم شهیدپرور شهرستان کازرون و قم و خانواده معمم
قعبعت   ی الهی وعلو درجات و حشر با انبیاء و اولیاء)علیهم السالم( و برای  بازماندگان صبعر جعمعیعل و ععا        مبارک رمضان بخصوص لیالی قدر رحمت واسعه

 نماید. بخیری از خداوند متعال مسئلت می
 

 حزب مؤتلفه اسالمی استان فارس

 بسم رب ِّ الشِّهداءوالصّدّیقین
 یکسال ازشهادت مظلومانه امام جمعه انقالبی، مردمی و متفکر سابق کازرون، 

 )رضوان ا... علیه(االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد خرسند  حجت

 ، )حفظه ا...(و رهبری)رضوان ا... علیه( دو سال از ارتحال ملکوتی عالم  جلیل القدر و یار دیرین امام

ا... شیخ اسدا...  حضرت آیت
 ایمانی

  
ی فقاهت و  فقیه در استان فارس و امام جمعه سابق شیراز گذشت. این رادمرد عرصه  نماینده ولی

ی اسالمی بخصوص استان فارس نمود که هعیعچعگعاه از      سیاست خدمات زایدالوصفی به جامعه
ا... ایمانی به خوبی از جایگاه نماینده ولیّ فقیه در استان فارس و امامت  یادها نخواهد رفت. آیت

ی شیراز صیانت کرد و سعی وافر در دفاع از کرامت انسانی مردم و حقوق آنها بخصوص  جمعه
)ععلعیعه     پذیر داشت. وی در جهت معرفی وارتقاء جایگاه واقعی سومین حرم اهل بعیعت    اقشارآسیب

از هیج کوششی دریغ ننمود. ایشان در مجلعس خعبعرگعان رهعبعری از جعایعگعاه معمعتعازی              السالم(  
 ای داشتند.  برخوردار بود و مقام معمم رهبری نسبت  به ایشان لطف و عنایت ویژه

حزب موتلفه اسالمی فارس دردومین سالگردش یادآن فعقعیعه وارسعتعه را گعرامعی داشعتعه و از          
نماید و برای روح پرفتوحش طلب مغفرت و ععلعو درجعات را     خدمات ارزشمندش قدردانی می

خواهد تا در این ایّام مبارک  بخصوص لعیعالعی قعدر      مندان ایشان می نماید و از یاران و عالقه می
 برایش از خداوند متعال طلب رحمت واسعه در اعلی علیّین را بنمایند.

 حزب مؤتلفه اسالمی استان فارس
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و هاای دخخا ا   های بعدی، تماام رساا اه سال پیش در هنگامه سحر بیست و سوم ماه مبارک رمضان، خبری دهشتناک در کازرون پخش شد. خبری که در ساعت
 خالسالم شیخ محمد خرسند، خمام جمعه کازرون و عضو شورخی مرکزی حزب مؤت فه خسالم  ... خارج  رخ در وردید. شهادت حجت

 ا ده خست.روز دستگیر شد. قاتل به دلیل خیستادگ  خعتقادی شیخ محمد خرسند، خو رخ در شب مبارک قدر به ضربت چاقو به شهادت رس قاتل، در کمتر خز  یم
 خلقدر. هخ دخزیم به تصاویر خین شهید لی  گذرد،  گاه  م  جمعه کازرون و پشتیبان مردم کازرون م  مع م قرآن، خمام خکنون که یک سال خز شهادت بزرگ

 ایبرایشهیدشبقدرنگارخانه


	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8

