
ی کازرون، به مناسبت دومین  پیام امام جمعه
 سالگرد شهادت شهید خرسند؛

شهید خرسند؛ الگو و 
سرمشق همیشگی مردم و 

 مسئولین کازرون 
ایشان در شب قدر و پس از ساعاایات یا سا  و     

بزرگ   یضرع به لقاءا... پی ست و این نشانه پاداش   
الهت به آن روحانت با اخالص و پر یاالش اسات.   

 حضرت امام خامنه ای )ارواحناه فداه(
دو سال از فراق آسمانت، ملکا یات و ناانا اداز      

االساالم و   شاهایاد حا ات     «شهید لیلة الاقادر   
، به سختت »المسلمین حاج شیخ محمد خرسند

. مردم  داری، ی اضع، رسیدگت  و یلخت سپری شد
مستمر به ام ر فقرا و نیازمندان، ی س ، یضارع و  
عشق به سید و ساالر شهیدان، پی یر و پریاالش  

گری فکری، سیاست و  در ام ر شهرستان، هدایت
مذهبت نامعه از ال  های عامالات آن شاهایاد       
.  اگر چه پا شایادن ردای      بزرگ ار برای ما است
شهادت، اوج آرزوی قلبت و همیش ت این شهید 
بزرگ ار ب د، فقدان ایشان برای مردم، مس لین و 

ای  نامعه روحانیت شهرستان کاازرون، ضاایاعاه    
شااءا... راه و      نانکاه و غیرقاب  ناباران اسات. ان    

سیره پر از خیر و برکت ایشان ال   و سارمشاق   
همیش ت مردم و مسئ لین کاازرون  
قرار ب یرد. والسالم علیه ی م ولاد و   

 ی م یم ت و ی م یبعث حیا
 محمد صباحی 
 امام جمعه کازرون

شکن همیشه  سالگرد شهادت رزمنده و جانباز گردان خط
پیروز فجر و امام جمعه محبوب و مردمی شهررسرنران    

االسالم و المسلمین حرا  شریر      کازرون، شهید  حجت
 باد محمد خرسند گرامی

 رزمندگان گردان فجر کازرون 

 )هیأت راویان شهداء(

 پیام تسلیت شهردار کازرون به مناسبت سالروز شهادت شهید لیله القدر امام جمعه سابق کازرون 

 حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند
شب بیست و سوم رمضان برای مردم شهیدپرور کازرون، یادآور شهاادت اماام               
جمعه مظلوم شهرشان است، امام جمعه ای که به مردمداری شهره شهر بود و در               
میان مردم مقبول و محبوب. شهید خرسند، امام جمعه ای مبارز بود که حتی باا                 

 شهادت خویش نیز پیام مبارزه با افکار التقاطی و باطل را نشر داد.   
و چه زیباست وصال به معشوق، پس از مناجات تا سحرگاه... شهادت در شاب                    
قدر، شبی که به فرموده قرآن از هزار ماه برتر است، سعادتی است عظیا  کاه                  
خداوند به هر بنده ای عنایت نمی کند... و همان گونه که مقام معظ  رهبری نیز در پیاامشاان اشااره                          
کردند، نشانه پاداش بزرگ الهی به این شهید با اخالص و پرتالش است. ضمن عرض تسلیت ساالاروز                     
شهادت امام جمعه فقید کازرون حجت االسالم والمسلمین حاج محمد خرسند، از خداوند متعاال مای                  

 خواه  توفیق حرکت در صراط این شهید عزیز را به ما و همه دوستدارانش عنایت فرماید.
 محمدامین مهرورز
 شهردار کازرون

االسالم  پیام تسلیت حجه
و المسلمین صحرایی 

ی  ی علمیه مدیر حوزه
 ی کازرون صالحیه

 فرحین بما آتاه  ا... من فضله
دو سال یلخ از وداع با امام ناماعاه ما فاق و                
پریالش مان مت گذرد و هر روز نالا ه هاای              
بیشتری از مردم داری و خدمت خاالاااناه آن         

گردد. نل ه هایت از        شهید عزیز بر ما روشن مت     
ن ر و ایمان به خدا و دلدادگت به مردمت که در       
ط ل یاریخ، آزادگت. سلحش ری، ایمان به ارزش        

اسالمت و نانبازی و ایثار در راه          -های انسانت   
 دین و ملت ویژگت بارزشان ب ده است.

مدرسه علمیه مکتب الااادق عالایاه الساالم             
کازرون بر خ د الزم مت داند یا دومین سال ارد          
شهادت مظل مانه ح ت االسالم والمسالامایان         
حاج شیخ محمد خرسند را به محضر امام زمان         
ارواحنا له الفداء، مقام معظم رهباری مادهلاه          
العالت، خان اده محترم ایشان و مردم قدرشناس       
کازرون یبریک و یسلیت گفته، غفران و رضا ان         
روزافزون را برای آن شهید و سالمت، پیشرفت،        
م فقیت و یعالت همیش ت     
را برای هم شهریان عزیز از      
خداوند متعال درخا اسات     

 کند.
 صحرایی

ی  ی علمیه مدیر حوزه
 ی کازرون صالحیه

 

 شهیدان صائم: 
 شهید دانشجو و شهید خرسند

و خ شا آنان کاه از ایان خا ان پار     
برکت، نام لبریز شهادت را بار مات   

 گزینند. 
رمضان، یاد بزرگ مردی را  ۳۲شب 

زنده مت کند که بعد از عمری م اهدت، برات شهاادت  
را در آن مبارک سحر و آن فرخاناده شاب از دساتاان      
م الیش امیرالم منین گرفات و باه لاقااء ماحابا باش         
شتافت. شهید محمد خرسند امام نمعه با یق ا، ش ااع   

و مردمت کازرون با زندگت نهادگرانه و عروج ملک یات  
اش برای همیشه داغ پدری مهربان را بر دل یاکاایاک    

 مردان و زنان غی ر این دیار به نای گذاشت.
یادش گرامت، روحش شاد و با م الیش امیرالم منایان   

 همنشین باد
 فریدون عباسی دوانی

چنار در مجلس شورای  نماینده مردم کازرون و کوه
 اسالمی

 شب قدر، هنگام رقم خوردن تقدیر است



 ))به ایّ ذنبِِِِ قُتِلت((
 بسم ربّ السّهداء والصّدّیقین.

ماه مبارک رمضان دوسال قبل،    ۳۲درسحرگاه
بزرگ مردی ازتبارسلمان پس ازبرگزاری آئیل   
شب قدر راهی منزلش بود غاف، ازای  که یکی 
ازخوارج زمان بانقشه شومی کله درسلرداشل     
. آن ملعون منلظل لر ک لی       درآنجا پرسه میزد
جزحج  االسالم حاج شیخ محلملدخلرسلنلد     
)رضوان اهلل علیه(  امام جمعه انقلالبلی شل لر      
کازرون نبود  تانقشه شومش رافلریلبلکلارانله      
عملی نمایلد وآن ملرد خلدارا درن ملنلزللش       
باخنجر کلیل   بله شل لادن رسلانلد وملردم         
عزادارکازرون واسظان را که درسوگ شل لادن   
( علزادار      موال ومقظدایشان امیرالمئومنی  امام عللی)(

 بودند درماتمی مضاعف فروبرد.

دوش وقل    -هرچندبه قول حافظ)رحم  اهلل علیه(    
سحرازغصه نجاتش دادند  وندرون ظلمل  شلب آن   

 . ش یدخرسند به آرزوی دیلریلنله اش     -حیاتش دادند
رسید وبه یاران ش یدش پیوس  وجاودانه شد  هرچند 
آن  نابکارهم به سزای عملش رسید ولی ای  اتلالا    
شوم به همینجاخظم نمی شود و ای  خل  انلحلرافلی     
 وناا  درطول تاریخ شیعه بوده و مظاساانه خواهدبود 

لذا ریشه ای  خ  انحرافی بلایلد بله کلملد حلوزد        
ودانشگاه وم ئولی  وباکمد مردم خشکانده شود تلا  
شاهد ای  حوادث تلخ وخ اران غیرقاب، جلبلران واز   
دس  دادن یاران انقالن وعزیزانلملان بلیلش ازایل       
نباشیم. دردومی  سالگرد ای  ش یلد بلزرگلوار یلاد او      
ودیگرش داء واالمقام را زنده نگه داشظه وعلوّ درجلان  

رابرایشان ازخداوندمظلعلال   
م ئل  داریم وش لادتلش   
راباردیگر به مقام ملعل لم    

( وحوزه های علمیه ومردم شریلف     )حا ه اهلل رهبری
کازرون واسظان فارس ودوسظان ویارانش به خصوص 
خانواده مع م شان وفرزندان برومندش وسایرب ظگان 

 صمیمانه ت لی  عرض می نمائیم.
بدون شد خون ش یدخرسندودیگرش دای واالمقلام  
به زودی به ثمرخواهد نشل ل  وان شلاءاهلل شلاهلد      
)حا ه   پیروزی م ظضعای  به رهبری امام خامنه ای 

 اهلل تعالی( برم ظکبری  عالم خواهیم بود.
 رمضان.۲۲حزب موتلفه اسالمی فارس،

ی اسالمی استان فارس به مناسبت  پیام تسلیت حزب مؤتلفه
 دومین سالگرد شهادت حاج شیخ محمد خرسند
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ا... آقاابازرگ         بعد ازاستعفای آیت    -علت اسدزاده 
ی اسبق کازرون از اماامات          بنیادی امام نمعه  

های نمازگزاران و      نمعه و نپذیرفتن درخ است   
اقشار مختلف مردم که اصرار بر ماندن ایشاان          
داشتند و علت عدم پذیرش را هام مشاکاالت            

 نسمت و عدم ی انایت الزم مطرح کردند،

ی کاازرون،     برای نانشینت و یعیین امام نمعه      
از بین علما و فضالی واند شرایا  کاازرونات،           
یعدادی از آقایان که در کازرون فعالیت داشتند        

شده ب دند، بر     و بیشتر با مردم مریب  و شناخته      
ها افتادند؛ از نمله فرزند خا د حااج             سر زبان 

آقای بنیادی که از مدرسین قم ، خطیبت ی انا و 
ی کاازرون را        ی علمیه   ی مدیریت ح زه    سابقه

ی خ د داشت.خالصاه در ایان            هم در کارنامه  
انتخاب مهم نظر خا د حااج آقاا را دربااره                

ا... بنیاادی صاالح           فرزندش خ استند، ولت آیت   
ندانستند یا م نب س ءیفاهم م روثت شدن این       
نای اه نش د و در ن اب کسانت کاه ناظار و             

خ استناد، فارما دناد         پیشنهاد خ دشان را مت   
 بروید دنبال آقای خرسند.

با اینکه شهید خرسند در آن زماان هام از               
های ممتازی برخ ردار با د و نا ان             شاخاه

ب دن او هم امتیاز مضاعفت بارای او بشاماار              
رفت و آقا بزرگ که در نای اساتاادی وی              مت

ب د، چه خ ب او را از هر نهت شناخته ب د و او 
ی کاازرون       را در شأن و نای اه امامت نمعاه       

دانست. گرچه برخت به علت عدم شنااخات            مت
کافت از استعدادها و ی انائیهایش و یا ر اینکاه         

ی در یراز کاازرون باایاد شاخا                امام نمعه 
یر و از شیخ خیت باالیری برخ ردار باشاد          مسن

انتخاب ش د، لذا به لحاظ ایاناکاه آیاا آقاای               
ی این مسئ لیات      ی اند از عهده    خرسندن ان مت 

مهم برآید دچار یردید ب دند و پاذیارش ایان             
 رسید. ها ثقی  به نظر مت پیشنهاد برای آن

باار    یک  -ن ارنده  -بای نه به این گفت  ها، حقیر    
دی ربرای اطمینان بیشتر، م ددًا نظر حاج آقاا        

بزرگ را از خ دش خ استم، فرم دند که گفتام         
 بروید دنبال آقای خرسند.

ی    گذاری ائمه   طبیعت است که ش رای سیاست    
نمعه در این م ارد یعدادی افراد واند شرایا          

کاه     دهد یا آن را م رد بررست و مطالعه قرار مت    
یر است، انتخاب و منا ب ناماایاد و              مناسب

شهید خرسند هم یک پیشنهاد ب د کاه ما رد           
بررست و مطالاعاه آن شا را قارار گارفات،                 
وبعدباهمراهت و همکاری دوستان روحانات در        

االسالم  های الزم ان ام گرفت و ح ه قم پی یری
و المسلمین محمد خرسند ن ان باه اماامات            

ی کازرون منا ب گردید و این انتاااب          نمعه
ط ری که سن ر امامت ناماعاه          مبارکت ب د، به  

رغم کسانت کاه از        طراوت ن انت گرفت و علت    
اول با انقالب و نظام اسالمت دشامانات مات              
ورزیدند وبا نمادها و ی لیات انقالب از ناملاه           
نماز نمعه مخالفت و ضدیت داشته و دارند، و          
هر روز انتظار وقفه ای در ام ر نظام و یعطیلات           

های انقالبت و اسالمت و برچیده شادن           فعالیت
سن رها یکت پس از دی ری ب دند و هستناد و           

ی نماز نمعه شادیادیارو       مخالفت آنان با اقامه 
بیش از سن رها و نمادهای دی ر انقالب با د و           
آن هم به علت یأثیرگذاری آن است و بشهادت         
رساندن شهدای محراب هم بیان ر ضدیت،کینه      

سیاسات    -ها با این نای اه عبادی      و دشمنت آن  
 است. 

الحمدهلل خرسند ن ان م فق شد یا نای خالت        
حضرات آیات ایمانت و بنیادی را به خ بات پار           

طا ر کاه در         کند و چه خ ب و پری ان، همان      
های حق علیه باط ، در لباس رزم          سن ر نبهه 

ای یمام عیار از میهن اسالمت دفاع کارد       رزمنده
و به افتخار نانبازی نائ  شد، حال در لابااس            
روحانت با ان یزه و اخالص، با صالبت و رشاادت   

در سن ر نماز نمعه به ارشاد و راهناماایات و             
یرویج معارف دینت، قرآنت و اخالقت پرداخت و        

های اسالمت    های آیشین از حریم ارزش      با خطبه 
ها و   دفاع نم د و از زبان مردم نسبت به نارسایت        

حاق ماردم را         ن اق  انتقاد کرد و مطالبات به     
 پی یری نم د. 

گذشت، همه شاهد شک فایت      ای که مت    هر هفته 
استعدادهایش، شانایادن بایاان فاایا  و                

های غرا و بلیغش، انتقادهاای        دلنشینش، خطبه 
اش، صبر و حا صالاه و             مخلاانه و دلس زانه  

متانتش، طمأنینه و آرامش در رفتار و گفتارش،        
هاای     اش، پایا ایاری         زیستات   ی اضع و ساده  

ناپذیرش و ... همه و هاماه ما ناب                  خست ت
معروفیت و محب بیت بسیار باالیش شده با د.          
این خا صیات برنسته اخالقات، بایاناش و            

ی پارماحاتا ا و           ها  بایرت سیاست، سخنرانت  
های   روزو و انتماعت و حض ر فعال در صحنه         به

فرهن ت، سیاست، انتماعت از او یک شخایات        
ممتاز و نافذ استانت و کش ری سااخاتاه با د            
بط ری که از نظر مقام معظم رهبری او یاک            

 ی م فق  ب د. امام نمعه

ها مظل میات او با د.          ی این   ولت باالیر از همه   
ط ری که برخت کسانت که ی قع همکاری از           به
ها ب د و خ د را مدعت دین و دیانت والیات              آن
هاا و       داناناد،ولات باه دلایا  مانایات                 مت

هاایشاان     هایشان و حقد و حسادت      خ اهت  زیاده
ها و مسئ لایان       در یالش ب دند، پیش شخایت    

کردند یا او را نااما فاق          رفتند و بدگ یت مت     مت
ی ناب ائت او را فاراهام           معرفت کنند و زمینه   

نمایند و خ دشان برای کازرون اماام ناماعاه            
یعیین کنند. ولت او در اخالص و کارآمدی باه            
حدی درخشید که مقام معظم رهبری او را امام         

ی فعال، م فق وپریالش نامیدوچه درناه         نمعه
 ای باالیر از این؟

هلم ناروای دی ری که بر او رفت، در رابطه باا            
م ض ع یقسیمات کش ری ب د. شهید خرساناد         
به نرم اینکه نهایت یالش خ د را برای حافا            

ی    وحدت شهرستان و استیفای حقا ق هاماه         
خ اهت و     برد و در برابر باج      شهرستان به کار مت   

دهت برخت صاحب منابان ومسئ لین  در        باج
فشرد  این رابطه، او فق  بر رعایت قان ن پای مت  

و متاسفانه، سران ام در اثریاخیر دررسایادگات         
وعدم اهتمام الزم به در خا اسات ماردم و               

ها ونف ذضد انقالب     ها، ضعف مدیریت    کاری  ندانم
در صف ف مردم شریف انقالبت ...  آنچه ناباایاد     

شد، رخ داد و م نب خسارت بزرگ نانات،           مت
مالت و آبرویت شد و در آخر به نای رسیدگات           

هاای بارخات، باار           ها و نابخردی    به ناکارآمدی 
مسئ لیت آن رخداد ناگ ار را باه دوش اماام             

االسالم خرسند انداخاتاه       ی مظل م، ح ه    نمعه
شد و او را متهم کردند و قب  از اینکاه او باه                

مل م احمقت یرور ش د، به دسات و            دست ابن 
ای نااکاث        قلم بعضت مسائا لایان و عاده            

یرورشخایت شده ب د واو برای ماحلت ناظاام    
وحف  آرامش نامعه دم فرو بست واز آناچاه            
بعدازآن واقعه دلخراش براو گذشت فریاد نازد،         
آری اوقب  از یرور فیزیکت به دست یاکات از             
ایادی مارقین، به دست ناکثین و قااساطایان            

ی به خااک و         اش یرور شده ب د و زمینه       زمانه
بایرت و     خ ن کشیدنش ی س  یک احمق بت     

ای نامرد، فراهم شده ب د و سران ام         خ رده  فریب
همچ ن امام و م الیش به دست ابن ملا امات           

القدر به فا ز عاظاماای           دی ر  در سحرگاه لیله    
شهادت نائ  گشت و رست اار شاد و ماا در              

گرییم و امید داریام کاه           فراقش همچنان  مت   
پرده و محرک     خ ن مظل م باالخره ع ام  پشت    

رحمانه را رس ا کند و باه           این قت  ف یع و بت    
کارانه یشاان بارسااناد.          ی اعمال ننایت    نتی ه

 الیس الاب  بقریب

 ألیس الاب  بقریب ...     

 انتخاب آقابزرگ
 علی اسدزاده



 بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلت اهلل علت سیادناا    

محمد و علت اه  بیته الطیبیان الاطااهاریان      
 المعا مین السیما بقیه اهلل فت االرضین

ضمن دع ت هم ان به رعایات یاقا ای الاهات      
ب یژه به همه دوستاان، بساتا اان ،خاانا اده ،       
همسر و فرزندان و اینکه اِنَّ خیر الزاد التاقا ی   
همیشه به یاد مرگ باشید؛ زیرا کاه پایاامابار      
مکرم اسالم )ص( فرم دند : اَکثِروُا ذِکرَ الما تِ     
فَاِنَّهُ هادِمُ اللَّذاتِ حائ ُ بینکم و بَینَ الشَّها اتِ .  
زیاد به یاد مرگ بااشایاد زیارا کاه آن ویاران       
کننده لذیها و مانعت است بین شاماا و مایاان     

 خ استه های نفسانت شما.
این انب بنده حقیر و ک چک و معایت کاار و  
عایان ر خداوند بزرگ با اقارار و شاهاادت باه     

وحدانیت ذات باریتعالت و شهادت به کلاماه ال   
اله اال اهلل شهادت به انَّ محمداً رسا ل اهلل و انَّ  
علیاً ولت اهلل و ضمن حلیت از همه م منایان و   
برادران ایمانت و دوساتاان و هاماشاهاریاان و        
خان اده به ویژه والادیان گارامات و بارادران و      
خ اهر و همسر و فرزندان عزیزم، هم ات را باه   
رعایت یق ای الاهات و دوری از شاباهاات کاه       
ی صیه قرآن کریم و پیامبر اسالم و اه  بایات   

کنم و یأکید باه   طاهرینش مت باشد دع ت مت
دریا  از   هم ت مبنت بر حمایت و پشتیبانت بت

نظام اسالمت و اص  والیت مطالاقاه فاقایاه و       
رهبری معظم انقالب و حف  وحدت و آراماش  
و دوری از یفرقه و اختالف دع ت مت ناماایام.    
ضمناً سه فرزندان و ن ر دیدگانم را باه یاقا ای    

کنام   الهت و ندیت در درس و بحث ی صیه مت
و به همسر مهربانم نیز ضمن حلیات یا صایاه     

کنم در یربیت فرزندان یالش و یکت از آنان  مت
را نهت یحای  عل م دینت و شااگاردی اماام    
)ع( راهنمایت نمایند. که قطعاً ما ناب       صادق 
رضایت و عاناایات حضارت ولات عاار )عاج(         
ارواحنا له الفداء به آنان و این خان اده خا اهاد   

 ب د .
ضمناً از همه م منین و هماشاهاریاان طالاب       
حاللیت نم ده و امید است در م اقع است ابات  
دعا و در شب اول قبر این باناده گاناهاکاار و       
عاصت و روسیاه را فرام ش ناناماایاناد و اگار       
شخات طلبت دارد مرانعه نمایاد، در صا رت   
صحت ادعا پرداخت نمایند. شب اول قبار یاک    
نفر را مأم ر کنند یا پاست از شب در کنار قبار  
قرآن یالوت نمایند و یلقینات را یکرار نمایند و 
یک سال نماز و سه سال روزه به نایات باناده     

 ان ام ش د.

از حض ر همه برادران و خ اهران طلبه به ویاژه  
مدیران مدارس علمیه خ اهران و بارادران کاه   

اناد   دوران امامت نمعه بنده مسئ لیت داشاتاه  
حاللیت طلابایاده و اگار قاا ری با ده و یاا        

ی نهت که قطعاً ب ده، بنده را  عابانیتت و یا بت
ببخشند و از محضر اسایید ماحاتارم باه ویاژه      
آقایان صحرایت و عارف و ائمه نمعاه ما قات    
شهرستان باه ویاژه آقاای عازمات باه ناهات         

ام طالاب باخاشاش       زحمایت که به آقایان داده
 دارم .

از برادران عزیز شاغ  در دفتر امام نمعاه کاه   
بسیار زحمت و یالش در ح  مشکاالت ماردم   
داشته اند یقدیر نم ده و از ای اد مازاحامات و    

هایت که نسبت به این عزیزان  بعضاً با یرشرویت
را داشته ام طلب حاللیت مت نمایام و انشااهلل   
حقیر را دعا نمایند و با اماام ناماعاه باعاد از       

 این انب نهایت همکاری را بنمایند.
 انشاهلل و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکایه . 

 محمد خرسند  

نامه امام جمعه فعال و موفق پرتالش کازرون   وصیت
 شهید واالمقام حا  شی  محمد خرسند 

این انب مهدی ی فیقت، در بازار امام خامایانات     
. چ ن برادر بنده  ی حقیر طلباه   ل ازم خان ت دارم

ب د و خان اده مذهبت ب دیم. مادر بزرگ ار حاج آقا  
خرسند. مشتری دائم مغازه ما ب د و نهزیاه کا     

کرد و دست به خیر  هاش از مغازه ما خرید مت ن ه
 های بت بضاعت. ب د برای خان اده

. گفت برایتان ب  یم کاه قارار     یک روز آمد مغازه
است حاج محمد  امام نمعه کازرون و خدمت زار 
مردم باشد. زنگ زده است و به من گفته مادر چه 

دانت؟ آیا قب ل کنم یا نه؟ به ما گافات    صالح مت
بخدا قسم یا حاج محمد به من گفت  یا ی دلام   
. ولت باه حااج     خالت شد و لرزشت افتاد ی ی دلم
محمد ن فتم.  گفتم: مادر خادماتا ازاری بارای        

خ اهد مادر باه امایاد خادا ولات       مردم لیاقت مت
. گفتیم ندی باه باه        . . ه ای خ دت داشته باش 
چه خ ب. گف فعالً چیزی ن  یید. اول از مادرش   
انازه گرفته  ولت ب ذار قطعت معلا م بشا د.دعاا     
کنید برایش. گفتیم به به  خیلت هم خ ب و خدا   

 ی فیقش بدهد.
ه  زد زیر گریه. مادرشاان گافاتاناد:        مادرش یک

یرسم بکشندش.  گفتیم ای چه حرفت هسات    مت
زنت خدا نکند.  گفت: چند شب پیاش خا اب      مت

های قدر ب دیم. گفتناد    دیدم که ی ی احیای شب
که حضرت علت به ضرب شمشایار ابان مالا ام       
شهید شده است.  گفت: ی ی خ اب پریدم  حااال     

که حاج محاماد زناگ باهام زد.      
ه  یاد خ ابم افتادم که چناد   یک

. نکند بکشندش.   شب پیش دیدم
کانام.    اش دارم گاریاه مات    هماه 

هاا را نازن. یاک      گفتیم این حرف
خ اب ب ده دیادی و چاه خا اب    
خ بات دیادی از حضارت عالات       

 خ شا به سعادیش.
ای  بله، گذشت یا خبر امام نمعاه 

حاج آقا محمد خرسند به گا ش  
همه رسید و یبریک گافاتایام و     
رفتیم ورودی شهر استقباالاش و   
هم پیماان بااهااش شادیام کاه       
همیشه در صف ف نماز نمااعات   
باشیم و دست یاری به او دادیام.  

ی ام ر کماک و یااری در    در همه
های  مسائ  مالت و مخا صاً شب

ماه رمضان که در بیت امام نمعه  

افطاری باه هاماه اقشاار ماردم کاازرون دعا ت        
 کرد، کمک و یارش ب دیم. مت

.  یا روزی که مثا  ایان شاب     هاا ی ماباارک      بله
رمضان. خبر شهادیش را شنایادیام. یااد خا اب        
: خ اب دیدم درشب قادر    مادرش افتادم که گفت
ب د و خبر شهادت امام علت به دست ابن ملا ام   

 شنیدم.
آری  آن روز از شهادت امام ناماعاه عازیازماان        
خبردارشدیم. همانند خبر شهادت امام عالات باه     

یرین فرد با شمشیر زهرآل د قلبمان را  دست شقت
 آکنده از ناراحتت و به درد کشاند

. با کسالت مادرشان که چند سال هسات در    آری
کانایام در ایان      بستر بیمااری هسات.  دعاا مات     

های عزیز و به حق فرزند شهیدش  که خادا   شب
 دست رحمت و شفا به ایشان بکشاند. امین.

 مادر خبر از همه چت دارد، آری 
سال 51هم ن خ اب که دیده ب د مادرش  بعد از 

رمضان و باعاد از   ۳۲به واقعیت پی ست ... درشب    
دعا و قرآن به سر گرفتن و راز و نیاز با معب دش،  

فرد. باا ضارب     یرین ل ح و ساده  یرین به دست شقت
چاق  و قمه زهرآل د  باه زهار شایاطاانات درون       

..      ساده . ل حت خ دش که به شیطان سپارده با د 
های قدر  السالم در شب همانند م الیش علت علیه

 به شهادت رسید.

 

مادر شهید خرسند از زبان یک بازاری
 مهدی توفیقی

نای ااه حاج در ماکاتاب اساالم چاناان واال و         
ارزشمند است که خدای منان زمان و مکانت که 

پذیرد و نیز کسانات   حج و عمره در آن ان ام مت
که حج و عمره را به ناا مات آورناد و اعاماال      
مختلف آن  ،همه را شاعاائار الاهات مات داناد        
: ای کسانات کاه     چنانکه در این باره مت فرماید
ایمان آورده اید  شعائر و حدود الهت و ماراسام   
حج را محترم بشمارید و مخالافات باا آناهاا را      

)بخشات از آیاه     سا ره ماائاده(                            ۳حالل ندانید 
 5۲1کاروان ن رالحرم کازرون با  5۲۳۱در سال 

نفر زائر برای ان ام مراسم حج یاماتاع آمااده و     
سازماندهت شد ،روحانت این کاروان امام نمعه 
فعال کازرون یعنت ح ت االسالم و المسلمیان  
حاج محمد خرسند ب د. به هن ام اعازام و پاس    
از طت مراح  ویشریفات قان نت و آمادگت هاای  
مرس م و ان ام ام ر فرودگاهت پرواز از ایست ااه  
پروازی شیراز به سمت فرودگاه نده عربستاان  
ان ام شد. زائران کاروان مدینه بعاد ماا پاس از     
محرم شدن در میقات نحفه باه سامات بالاد      
. حا ات          العتیق مکه مکرماه رهساپاار شادناد
االسالم خرسند به عنا ان روحاانات کااروان در     
مراح  مختلف همچ ن کالس های آم زشت در 
ایران ،بیان احکام و راهنمایت هاای ماخاتالاف      
زائران و ان ام اعمال گ ناگ ن عمره یمتع و حج 
یمتع و غایاره باا حسااسایات و دقات بسایاار          
دوشاااادوش زائاااران  
حضاا ر داشاات و بااا   
بیانت شی ا و همراه باا  
مهر و محبتات وصاف   
ناااپااذیاار زائااران را بااه 
سرمنزل مقا د یعنت 
ان ام صحیا  اعاماال    
معن ی حج و شناخات  
اماکن شریفه و مقدس 
راهنمایت و هدایت مت 
.آنچه در رفتاار و    نم د 
اعاامااال آن روحاااناات  
مردمت  نم د فراوانات  
داشت خ ش مشربت و 
مااهاارورزی ایشااان در 
یماام ماراحا  سافار      
معن ی حاج و رفاتاار    
صمیمت ، مهربانااناه و   

ای کاه زائاران باه     بت یکلف وی ب د، باه گا ناه   
راحتت با وی یعام  داشتند و س االت شرعات و  
احااکااام ماابااتااال بااه خاا د را از وی  دریااافاات  

.  یمام دغدغه خرسند ان اام اعاماال      مت کردند
صحی  حج زائران ب د و روی این مسئله بسیاار  

 دقت مت نم د .                   
یاکات از کاارهااای خا ب ایشاان سارکشاات  و       
اح الپرست از زائران به همراه مدیر کاروان با د،  

زد و  های زائران در هت  سر مت به یک یک ایاق
اح ال آنان را ن یا مت شد و با شا خ طاباعات     
همیش ت خ د باعث نشاط روحات و اناباسااط     

شد ،این اقدام  رضایت خااطار    خاطر زائران مت
ضی ف الرحمان را فراهم کرده و از آن به نیکات  
یاد مت کردند و به عن ان خاطره شیاریانات در    

 ذهنشان ماندگار شده است.                                  
یادم هست چند نفری از زائران قبا  از اعاماال    
مس د الحرام در خا د احسااس نا ارانات مات       
کردند که شاید نت انند اعمال را به شک  صحی  
به پایان ببرند من مسئله را با حا ات االساالم    
خرسند در میان گذاشتام و باه ایافااق ایشاان      
م نبات راهنمایت و باال بردن اعتماد به نافاس   
در آن چند نفر فراهم گردید و به لطف الهات و  
با همراهت و راهنمایت ما اعمال ان ام شد . پس  
از ایمام مراسم  نانااب خارساناد از در مازاح       
: دیادیاد      وش خت با آنان وارد شده و مت گفات
آسان ب د و ن رانت ناداشات. خا ب انا ااماش        
دادید. شهید واال ماقاام خارساناد در روزهاای        

گفت: حاقایاقاتااً        پایانت سفر به حج گزاران مت
پایان یافتن برنامه های حج رسیدن به کماال و  
معن یت و پاک شدن از گناهان و برآورده شدن 

یمام خ استه ها و ح ائج شما زائران است ،قادر   
این م هبت الهت  را بدانید و در ایام زندگات از  

 آن محافظت و مراقبت نمایید.              
م ردی که شاهد آن ب دیم این ب د که شاهایاد    
لیله القدر در ط ل سفر و در بین نمع عا اما    
کاروان و زائران چندین باار بار زباان خا یاش      
ناری کردند که شاید این حج  آخرما بااشاد و   
ان ار بر دل نازنین و مهربانش برات شده ب د که  

آخرین حج اوست. و دیدیم کاه آن چاه    ۳۱حج 
بر زبان آورد و حدس مت زد برایش محقق شد.  
مردان خدا پرده ی پندار دریدن... روحش شااد     

 و راهش پر رهرو و ناودانه باد.               

 خرسند و مهرورزی با حجاج
 محسن توحیدیان
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 بسم رب الشهداء و الادیقین
3در اواخر سال  ب د و ما داشتیام خا دماان را     ۲

. اولایان گاروه      برای عملیات بدر آماده مت کردیم
بسی ت که در آخر پاییز به ی ان ما ملحاق شاد،   
برادران شهید محماد نا اد کاارگاریاان، عالات        

نسب و  زاده، شهید دیانتت نمشیدی، مسع د علت
یریان   شهید حاج محم خرسند که کم سن و سال

. البته دی ر برادران بسی ت هم با دناد.     آن ها ب د
های نیکا  از ناملاه     این عزیزان که همه خالت

دیانت و یدین و یعاهاد داشاتاناد، پاس از طات        
. دیا ار        -آم زش آبت . . خاکت سکانداری، شناا و 

ی کار در ی ان دریایت با د   هایت که الزمه آم زش
 نیز قرار گرفتند. 

قدری پیشرفت داشتند کاه باعاداً هاماه نازء        به
ی ی ان دریایت شدند؛ در آن برهه  مربیان بای ربه

از نمله شهید حاج محمد خرساناد بارادر حااج     
منا ر خرسناد هام در یا اان دریاایات حضا ر        

 داشتند.
این گروه بسی ت از برادران کادر ی ان شدند و به 

هاای   ی عملیاات  ص رت مستمر حض ر و در همه
ی ان شرکت داشتند. حض ر پررن ت داشاتاناد و     

 -هاای آبات   ی عملیات اول عملیات پس از مرحله
 خاکت در رزم .... نیز حض ر داشتند. 

این گروه از نمله حاج محماد خارساناد، چا ن      

ی معن ی و عقیدیت واالیت داشتند، عاالوه   سبقه
گری مسئ لایات یشاکایا        بر ان ام وهایف مربت

س ادآم زی و نماز  -فرهن ت -های عقیدیت کالس
    .. . نماعت و دعای کمی ، ندبه، زیارت عاشا را و 

 را به عهده داشتند. 
شهید حاج محماد خارساناد، پاس از مارحا م        

االسالم هدایتت و مرح م انااری بلیانات باا    ح ه
 31و  36های  ی نه به طلبه ب دن ایشان، در سال

ای که به نمع همرزمااناش در    به نز برهه 33و 
پایا سات، در     المهدی مات  ۲۲گردان ف ر لشکر 

ی سن رهای ی ان در ط ل خاطا ط مارزی     همه
های م ن ن، اروناد و کاارون،    گرفت ت چه در آب

های خشکت ی ان دریاایات شارکات      در مأم ریت
ای کاه   فعال داشت و نداً مشم ل همان ناملاه  

حضرت امام )ره( در خا ص رهبری معظم )ماد     
هله العالت( فرم دند: هام در ماحاراب و هام در       

ی  ی او هماان سایاره    سن ر پیشتاز ب دند و سیره
طاالاب    ابات  بان  اولین شهید محراب حضرت علات 

ی برادران صرف نظر  السالم ب د. یعنت با همه  علیه
ها چا ا ناه اسات، در      از اینکه گرایش فکری آن

نبهه و پشت نبهه مأن س ب د و سعت در یرویج 
هاای ماا با ده و     ی پایاروزی   وحدت که رمز همه

 هست، داشت. 
شهید محمد خرسند، یک آن آرام و قرار نداشات  

)که از همه  ی ما کم سن  و در آن دوران ن ن انت 
(، نه ینها پرهیزگاار با د؛ بالاکاه در        و سال یر ب د
گاری   هاای آما زشات، رزم، ماربات      ی صحنه همه

ی دوستان و همرزمانش با د و دارای   سرآمد همه
ای عالت در ام ر رزم ب د. به همیان دلایا       ی ربه

ی آحاد رزمندگان عزیز  م رد احترام و یکریم همه
ف ر ب د و همین ی ربیاات رزم و   5۳و  ۲۲لشکر 

ای عالت برای مسائا لایات      دفاع خ دش پشت انه
خطیر امامت نمعه و نماایانادگات رهاباری در       
کازرون شد و دیدیم پیام رهبری را در رابطاه باا   

 شهادت ایشان. 
شادناد،    و اگر ایشان به نبض شهادت نائا  نامات   

حتمًا به عن ان یکت از مسائا لایان ماماتااز، در        
سطحت باالیر از سط  استان فارس و در ساطا    

 شد. کش ر از ایشان استفاده مت
ی بسات افاتاخاار اسات کاه        برای این حقیر مایه

ی فیق همرزمت ایشان را داشتم و این عکس کاه  
چند روز پایاش دسات باه دسات شاد، پاس از        
عملیات بدر و در روساتاای شاهاریاه و سانادی        
افتخاارآمایاز از حضا ر روحاانایات و طاالب در         

 های مختلف از نمله دفاع مقدس است. عرصه
ایشان عالوه بر وهایف فرهن ت بدون استثاناا در   

شاکاناان     نزء خ  ۲۲های لشکر  ی عملیات همه
 ب دند.     

ی  شهید محمد خرسند، افزون بر کارکرد فرهنگی، بدون استثنا در همه
 شکنان بود    از خط 33های لشکر  عملیات

 نژاد   سردار حاج قاسم علی

این عکس، یادگاری از من، شرهریرد    
خرسند و برادر شهیدم مجیرد رسرنره    

 است.
ما با شهید خرسند، دوسنان صمیمری و  
. بنده در زمانی که ایشان   همرزم بودیم
امام جمعه بود، بخاطر مشغلره کراری،   

مان کمنر شد؛ هرچند هرگاه  دیدارهای
پیشنهاد یا اننقادی داشنم، به دیردارش  

. به جرأت می  می توانم بگویم کره   رفنم
مردی با این همه سعه صدر ندیده بودم 

گفرت    و همیشه پس از سخن گفننم، می
بازم بیا... هم اننقاد کن... هم پیشنهراد        

 کرد.   بده... و مرا همراهی می
 خداوند او را بیامرزد...
 مهندس مهدی رسنه

خواسظم از اولی  حضورن در جب ه بلگلویلم      می
وقظی هنوز مویی بر صورن نداشظی و شاید برای 

ای باورش سخ  بود که بظوانی در جلبل له     عده
 هایش را داشظه باشی. بمانی و تان تحم، سخظی

هلم در   خواهم بگویم باز جللو افلظلادی آن    اما می
 ش ادن.

یادن ه   در جزیره مجنون وقظی هوا به شدن 
گرم بود با ماشی  رسیدی و بعد از چنلد ثلانلیله     

کدام آسلیلبلی     ای پش  ماشی  خورد  هیچ گلوله
۲ندیدیم  از آن زمان تا روز شل لادتل      سلال   ۳

 ۲۳گذرد. آن روز  روز ش ادن تو بود ولی نه!    می
سال انظ ار ش ادن کشیدن چقدر سخ  اسل  و  

 شاید انظ اری بیشظر!
ای  نلاملیلدم و گلله     »شیخ خندان«اما م  تو را 

! و کی   که نداند هیچ  گاه لبخند بر لب   نداشظی
محو نشد حظی در چ ره آرام  بعد از ش لادن و  

 خواهم بگویم: ش ید خندان. امروز نیز می

اما بعد از تشیع باشکوه  ای  شد که بگویم تلو  
راسظی امام  ش لررا   جمعه نبودی که به فق  امام

. بگذار مطلب را ای   گونه بنوی لم وقلظلی     داشظی
افللراد تللحللملل، رقللیللب را داشللظلله بللاشللنللد     

دار باشند و تو بلا علمل، خلویلش       توانندمردم می
چنی  کردی  و باید گا  در هلمله شلرایل       ای 

چنی  شد که مردم نیلز   همگام مردم بودی و ای 
 ان نشان دادند که با تو بودند. با تشیع جنازه

وسلیلله    و م ند داران باید بیاموزند که چگونه به
 شوند. مردم بدرقه می

شاید توان با رقیب نش ظ  و گاظگلو کلردن کله    
جامعه شدیداً به آن نیاز دارد روش و ملنلش تلو    

 بود.
تواند اتحاد ش رسظان کازرون را در  و ای  کار می

 رشد و توسعه تضمی  کند.
 دهندگان راه توجه کنند.  اگر ادامه

گاهی فراتر از حزبی بودی که بدان تعلق داشظی  

 پذیرفلظلی.   ها را می ای  بود که دعون همه گروه
رزمان و دوسظان دوران دفا( مقدس هر وق   هم

 اراده کردند تو لبید گاظی.
شلده و نشلده یلعلنلی       و همه کلارهلای گلالظله     

)از حضلور در حلزن        فرهنگ سازی در اجلظلملا( 
جم وری تا حضور در جب ه تا طلبله و روحلانلی    
( کار اصلللی     شدن و آنگاه در قام  امام  جمعه

 تو بود.
آور و  ملان داد در آن خلبلر شلوک     و آنچه ت للی 

 انگیز  ش ادن تو بود که لیاقلظلش داشلظلی.     ب  
دانم در آن شب قدر از خلداونلد چله طلللب       نمی

 کردی که شب قدر خوبی برای  رقم زد.
پوشیدن ردای ش ادن در شب قدر اندازه قدر ن 

 بود.
 روح  شاد و یادن گرامی.

 حاج ح ی  پیروان

 شیخ خندان....

4صفحه  2128می  6/  8002رمضان  22/  8011اردیبهشت  86چهارشنبه /  625/ شماره  81سال   



5صفحه  2128می  6/  8002رمضان  22/  8011اردیبهشت  86چهارشنبه /  625/ شماره  81سال   

با شنیدن نام شهههیهد نه سهنهد  هه        
نصوصیات انالقی از ایشهان رر ذنهن   

 شما مجسم می شور؟
ش ید خرسند فردی دل وز  ملردملی  ملظلعل لد        

 خانواده دوس  و باتقوا بودند.
فقدان ایشان  ه تاثی ی رر وضهیهیهت    
. عم ان و   شه ستان از لحاظ ف ننگی و

 آبارانی راشته است؟

کم کاری م ئولی  ش رسظان  کله املیلد اسل      
درآینده با تغییر و اصالح مدیریل  کلالن کشلور    
ح، شود .ل او مشو  اصلی جوانان در زمینه های  

کرد. بله    مخظلف بود. به دارالقرآن ها رسیدگی می 
. مراسم مکظلب اللزهلرا در      فقرا رسیدگی می کرد

شب های فاطمیه دیگر مث، سابق نی  . مدافلع   
. تلنل لا        صدای مردم در اعظراضان کلازرون بلود
فردی بود و ه   که به فکر دریاچه پریشلان و  
. بله فلکلر      بیشاپور بود و برای آن نیز تالش کرد
امام زاده سید ح ی  بود و سعلی در آبلادانلی آن    
داش . به هیئ  هلای ملحلرم کلازرون کلملد        
. مصلی نمازجمعه کازرون را از وضع سابق   میکرد
بیرون آورد. به جلوانلانلی کله در علرصله هلای         

. به فکلر    فرهنگی تالش می کردند یاری میرساند
. فکر نمیکنم هلیلچ     ن اد های خیریه کازرون بود
کدام از ای  ملوارد در حلال حلاضلر در کلازرون      
پیگیری بشوند  موارد زیادی بود اما به همی  هلا  

 اکظاا کردم.
. روران امهامهت     رغدغه اصلی ایشان رر

 جمیه شه ستان  ه بور؟
. تق یم شدن کازرون بایلد قلانلونلی و از روی      ۱

. کلم   ۳اصول و کارشناسی شده باشد کله نلبلود    
کاری م ئولی  ش رسظان در ارتلبلاب بلا تلونل،      

. پرداخ  دیه خلانلواده    ۲محرم و دریاچه پریشان 
کشظه شدگان اعظراضان و وضعی  ملعلیلشلظلی      

 مردم به خصوص فقرا.

 محمد حسین خرسند 

 او مشوق اصلی جوانان در زمینههای مخنلف بود

فقیه در استاان فاارس و اماام     نماینده ولت 
. ایان رادمارد       نمعه سابق شیراز گاذشات

ی فاقااهات و سایااسات خادماات          عرصه
ی اسالمت بخااا ص    زایدال صفت به نامعه

استان فارس نم د که هیاچا ااه از یاادهاا      
ا... ایمانات باه خا بات از         نخ اهد رفت. آیت 

نای اه نماینده ولتّ فقیه در استان فارس و 
ی شیراز صیانت کرد و سعات   امامت نمعه

وافر در دفااع از کارامات انساانات ماردم و       
پاذیار    حق ق آنها بخاا ص اقشاارآسایاب    

داشت. وی در نهت معرفت واریقاء نای ااه   
واقعت س مین حرم اه  بیت)علیه الساالم(   
. ایشاان در       از هیج ک ششت دری  ناناما د

م لس خبرگان رهبری از نای اه ممتاازی  
برخ ردار ب د و مقام معظم رهبری نسابات    

 ای داشتند.  به ایشان لطف و عنایت ویژه
دردومین سال ردش یادآن فقیه وارستاه را  
گرامت داشته و از خادماات ارزشامانادش      

نماییم و برای روح پرفت حاش   قدردانت مت
نماییام و   طلب مغفرت و عل  درنات را مت

خ اهیم یاا   مندان ایشان مت از یاران و عالقه
در این ایّام مبارک  بخا ص لایاالات قادر     
برایش از خداوند متاعاال طالاب رحامات       

 واسعه در اعلت علیّین را بنمایند.
 هفته نامه شهرسبز                 

 سومین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم  جلیل القدر و یار دیرین امام)رضوان ا... علیه( و رهبری)حفظه ا...(

 ا... شیخ اسدا... ایمانی حضرت آیت
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. شهید ح ت االسالم و   با سالم و عرض ادب
المسلمین محمد خرسند عالمات دیانادار و    
والیت مدار ب دند و شایاد مات یا ان گافات      
مهمترین ویژگت اخالقت ایشان خنده رویات  
و اریباطات مردمت مداوم ب د ایشان خا د را  
بین مردم مت دید و از نزدیک باا مساایا  و    
مشکالت انان اگاهت داشت مردم این شهیاد  

 عزیز را پدر معن ی شهرستان مت دانستند
ایشان یک وزنه سیاست ماهام در اساتاان و     
صاحب نظر در مسای  سیاست کش ری ب د و 

اریباطاات قا ی و ما ثار ایشاان در ساطا         
کش ری در پی یری مطالبات منطقه یااثایار    
زیادی داشت همچنین در خا ص مساایا    
فرهن ت و آبادانت شهرساتاان کاه دغادغاه      
همیش ت این عالم بزرگ ار ب د و در زمان آن 
شهید عزیز دفتر امامت نمعاه ماحا ر اما ر     
فرهن ت و مطالبات شهرستان ب د که مسلما 
نای خالات ایشاان در یاماام عارصاه هاای        
شهرستان چه بین مس لین و چاه ماردم باه    

 وض ح احساس مت ش د

 محمد حسن خرسند 

رویی و ارتباطات  ترین ویژگی اخالقی ایشان خنده مهم
 مردمی مداوم بود 

با شنیدن نام شهیاد خارساناد چاه      
خصوصیات اخالقی از ایشاان در ههان   

 شما مجس  می شود؟
. شهید خرسند نم نه عمالات اخاالق      به نام خدا
.ایشان ضمن   اسالمت برای خان اده و سایرین ب د 

 پریالش ب دن همیشه خ شرو و خندان ب د.
فقدان ایشان چه تاثیری در وضعایات   
. عمران و   شهرستان از لحاظ فرهنگی و

 آبادانی داشته است؟

به هر حال فقدان یک مسئ لت که یمام وقت باه  
این شهرستان و مردمش عشق مت ورزید قطاعاا   
اثرات منفت برای شهرساتاان داشاتاه اسات .در       
سط  کش ر همه ایشان را مت شناختند و حرف 
و کالمشان نف ذ خاصت داشت که متاسافااناه از    

 آن بت بهره شدیم. 
. دوران امامات    دغدغه اصلی ایشان در

 جمعه شهرستان چه بود؟
دغدغه اصلت ایشان شهرستان و پیشارفات آن و   
.بارها مت گفتند چیزی که مان را مات     مردم ب د

آزارد این است که ن ان یحای  کرده و بیاکاار   
به دفتر من مرانعه مت کند و از عدم اشاتاغاال    
مت نالد و من نیز قدرت انرایت ندارم یا فقرا باه  
دفتر من مرانعه مت کنند و من کمک چانادان   
زیادی نمت ی انم کنم چ ن ب دنه ای در اختیار 
ندارم، لذا دغدعه اصلت ایشان مشکالت ماردم و  

 شهرستان و استان ب د
 و کالم پایانی؟

فقدان ایشان برای خان اده و ماردم ضاایاعاه ای     
است که قاب  نبران نایاسات و امایادوارم کاه       

روحش با شهدا و صالحین محش ر گردد و بارای  
امام نمعه محترم نناب ح ت االسالم صباحت 
آرزوی م فقیت در پیشبرد ام ر شاهارساتاان را     

 دارم.

 حا  منصور خرسند 

 شهید خرسند نمونه عملی اخالق اسالمی برای خانواده و سایرین بود 



6صفحه  2128می  6/  8002رمضان  22/  8011اردیبهشت  86چهارشنبه /  625/ شماره  81سال   

اص ال کمتر پیاش  
مااات آیاااد کاااه  
خداوناد ماتاعاال     
اکثر خا صایاات   
مثبت و محاسن را 

در یک نفر نمع کاناد و افاراد    
بعاضاا در بارخات ما ارد دارای      
نکات مثبت هستند اما در م ارد 
دی ر دارای نقاط ضعف فراوانات  

 هستند
به نرات مت ی انم با ا یام کاه     
محمد استثنای کا  فاامایا  و     
خاااناا اده مااا باا د و یااماااماات   
خا صیات مثبت را در او نمع 
شده مت دیدم و این محبتت ب د 
که خدای مهارباان باه او عاطاا      

کرده ب د و ماا ساایار اعضاای خاانا اده از ایان        
خایاه محروم ب دیم، آری  یا ک دک و ن ن ان  
ب د یمام خرید خان اده را خ د به ینهایت انا اام   
مت داد در کارهای خانه به مادر کمک مت کارد  

 ودر مغازه به پدر.
بعدها که بزرگتار شاد الا ا ی اخاالق نایاک و        
.در عنف ان   مهربانت در بین هم کالسیهایش شد 
ن ن انت به نباهاه رفات ودر راه دفااع از وطان      
عمال گام برداشت و بارها م روح شد و یا لحظاه  
شهادت یرکش خمپاره در زان ی پایش با د کاه   
به علت خطرناک ب دن ،دکترها از عم  نراحات  
امتناع کردند و  محمد آن یرکش را باه عانا ان    
سند افتخار وطن دوستت با خ د به آن سرا بارد.  
به او شیخ خندان مت گفتند از محاالت ب د با او 

 دیدار کنت و لبخند را بر لبانش نبینت 
با ون د مسئ لیت باال ،در دفترش بر روی هماه  
باز ب د و دیدار با امام نمعه برای مردم از دیادار  
با سایر مسئ لین آسانتار با د. اریابااطاش را باا        
خان اده شهدا و همرزماان دوران دفااع ماقادس     
قطع نمت کرد به ط ری که خیلت از آنهاا بارای   
من به عن ان برادر آن مرح م یعریف مت کردناد  

که بارها ساعت دوازده شب به ما زنگ مات زد و  
یقاضای دیدار و یا حض ر در قطعه شهدا مت کرد 
و مت گفت دلم از این دنیای وانفسا گرفاتاه و از   
طریق دیدار با شما و زیارت قب ر شهدا آرام مات  
ش م و این عم  را در یاریکت شب نایات کاه از   

 ریا مبرا ب د، ان ام مت داد.
مت گفت خیلت ناراحتم که از قافله شهدا عاقاب   
مانده ام و دلم برای شهادت ینگ شاده و چاناد    
ماه قب  از این ننایت برای حض ر در سا ریاه و   
نهاد با داعش ثبت نام کرده ب د ،چا ن دناباال    
شهادت ب د و خدا به ندای قلبیش پااساخ داد و   
شهادت در بهترین شب سال را برایش به عنا ان  
. در مساائا            یخفه ای ارزشماناد ماقادر ناما د
شهرستان همیشه همراه مردم ب د خاا صاا در   
قضایای یقسیمات شهرستان که معضالات بارای    
کش ر و منطقه شده با یدبیری باال از بروز بحران 
نل گیری کرد .هرچند باا بات یادبایاری چاناد         
مسئ ل کار به ناهای باریاک کشایاده شاد اماا      
حض ر وی در کنار مردم بحمداهلل باعث مریافاع   
شدن مسائ  گردید. ایشان باا آناکاه شاخااات        
اص ل را و عض ر ش رای مرکزی حزب ما یالافاه     

ایران ب د اما اریبااط بسایاار    
نزدیکت باا اصاالح طالاباان      
داشت و ضامان حافا      
اصااا ل خااا د آن را در 
مسائ  نازیات دخایا      
ندانسته و از نظرات همه 
 گروهها استفاده مت کرد
در هیچ انتخابایت به ماا  
اعضای خان اده ن فت  به 
چه کست رای دهیام  و  
در بسیاری م اردرای ما با وی متفااوت  

 ب د
به قای  سن دل خ د باهاا داد و بارای    
ام ر فرهن ت بسیاری که آن ملع ن باه  
شهید مرانعه کرده ب دبه وی  کاماک   
کرد و سفارش وی را باه مسائا لایان      

 فرهن ت مت نم د.
در احیای فرهنگ قرآن و نماز و مسائ  فرهن ت 
و یادواره های شهدا و بزرگان یاریاخات کاازرون    
همچ ن سلمان فارست ،عالماه دوانات ،مارحا م     
.بسیار ک شیاد و یاادواره       . . ناصر دی ان کازرونت و
های فرهن ت یکت از بزرگترین یاادگاارهاای آن    
مرح م و بیان ر افق باالی دید آن مارحا م با د    
قدر شناست مردم شهرستان و استان نسبات باه   
آن مرح م و یشییع نناز یکاد هزار نفاری وی  
در شرایطت که در کشا ر نا  مانافات عالایاه         
روحانیت حاکم شده،بیان ر مردمات با دن وی و   

 نهایت عالقه و عشق مردم به آن مرح م ب د
و خدای مهربان نیز چه زیبا مزد سالها حض ر در 
نبهه و نانبازی وی را هرچند با یاخیر داد و در 
شب قدر پس از ساعتها نیاایاش در حاالات کاه      
سحری نخ رده ب د وی را در معیت فرشت ان به 
س ی خ د دع ت و رهنم ن کرد. گرچه فاقادان    
فیزیکت وی داغت برقلاب مان و ساایار اعضاای      
خان اده است اما خ شحالیم که با نیکاناامات در    

 بهترین شب سال به دیدار معب د شتافت.

 ب ذشت دو سال از غم ه ران ی  خرسند
 در خاطر مانده ز ایمان ی  خرسند

 س ز ی  مرد خدا ب دی، یک عالم دل
 افروز هم عالم و هم زاهد و هم شمع شب

 ی هر نمعه احادیث فراوان در خطبه
 ذکر لب ی  ب د چنان ب ذر و سلمان
 اهداف بلندت نت ان کرد فرام ش

 ی در گ ش گردیده بیانات شما حلقه
 آن شب که شب س م نانس ز علت ب د

 هن ام نزوالت خدای ازلت ب د
دشمن به چه منظ ردر آن لحظه کمین 

 کرد
 گاه بدنِ پاک ی  را نقش زمین کرد آن

 آیا ی  پت خدمت شایسته نب دی؟
 آیا در عزت به روی ما ن ش دی؟

 یک شهر از این حادثه شد ماه محرم
 چ ن پیرو دین ب دی و پیغمبر اکرم

 ی برحق در یسلیت رهبر فرزانه
 ی محب ب و م فق فرم د: امام نمعه

 این متن کالم از طرف حضرت آقا
 ی زیبا نا ب د از این واژه یأیید به

 چ ن عشق شهادت به سرت ب د شب و روز
 گشتت به ره دین خدا فای  و پیروز

 امید که در روز نزا ایزد داور
 دست ی  گذارد به کف ساقت ک ثر
 ای رستمیان ذاکر ساالر شهیدان

 هر ساله مکن خ ن به دل پیر و ن انان
 

 

 دیدی دال که مرغ سحر پر کشید و رفت  
 یک سینه داغ بر دم خن ر کشید و رفت

 آن سایه ای  که بر سر مردم مقام داشت 
 دامن ز دست شهر نن ن در کشید و رفت 

 آن مرغ خطبه خ ان سحر با هزار بال 
 ای دریده به خ ن پر کشید و رفت با سینه 
 هن ام قدر ب د و سحر ب د و مست عشق 
 نامت ز دست پیر مغان سر کشید و رفت 

 محراب مهر خالت و منبر یهت زمهر 
 دستت ز مهر بر سر منبر کشید و رفت 

آن شب خطیب خطبه ی خ ن یا که شد 

 خم ش
 فریاد خ ن ز خطبه ی آخر کشید و رفت

 عمامه غرق خ ن شدو لباده چاک چاک 
 در خاک و خ ن ردای پیمبر کشید و رفت 
 یک ک چه غرق گ  شدویک شهر ازدحام  

 چتری ز اشک حادثه بر سر کشید و رفت
آن مرغ پر شکسته که  در خ ن نشسته  

 ب د
 نقشت خ ن به سینه ی رهبر کشید و رفت 

 کام خطر 
تقدی  به شهید حاج محمد 

 خرسند 
 غم فراق ی  گ یا به سر نمت آید

 صدای خطبه ی عشقت دگر نمت آید
 دوباره مار عزیزم دلش پر از خ ن است

 که آن عزیز غریب از سفر نمت آید
 چه طعنه ها که شنیدی ولب فرو بستت 

 که گفت شیر به کام خطر نمت آید؟
 به سینه آه  فرو کرد دشمنت دشنه 
 ولت به باور ی  دشنه در نمت آید 

 ب   که گریه کند ک دک شکسته پرت
 چرا که بانگ رسای پدر نمت آید

 نشسته مادر ی  پشت در که برگردی 

 کاظم دهقانیان فرد-کازرون محمدجعفر رسنمیان-کازرون

 وصف شهید لیله القدر از زبان برادر کوچکش 
 حسین خرسند

 حسین مسرور -کازرون

إها مات العال  ثل  فی 
اإلاسالم ثلمه ال یسدها 

 شیء ...
در دومین سال رد شهادت ماظالا مااناه      
عالمت عام ، صالاحات صاادق و عاادل،     
خااادم اهاا  باایاات )ع( و خااادم و ذاکاار   

..الحسایان )ع( حا اه          . االساالم و   اباعبدا
المسلمین حاج شیخ محاماد خارساناد      
رضاا ان ا... یااعااالاات عاالاایااه بااه ساا گ     

داریام.   نشینیم و یادش را گرامت مات  مت
این مایبت را به خان اده ماحاتارماش،     

هاای عازاداری    همشهریان عزیز و هیاأت 
گا یایام.اا او کاه      یسلیت و یعازیات مات   

حضاا رش در ناامااع عاازاداران ماا نااب 
 شد. گرمت و ش ر و ش ق عزاداران مت

 عاش سعیداً و مات سعیداً 
 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
 هیأت عزاداران کوی مصلی

 بس  رب الشهدا و الصدیقین.
بر گرد رخت نوشته یحیی و یمیت... 
 من مات من العشق فقد مات شهید

سحرگاه بیست و س م  ماه مبارک رمضان یادآور 
شهادت عاشقانه و عارفانه برادری عزیز و صدیقت 
شریف ، م اهدی فرهیخته و متعاهاد و عااشاق     
خدمت به مردم، قرآن و اسالم و دیارمان، شهیاد  
لیله القدر ح ت االسالم والمسلمین حاج محمد 
خ رسند  است که یا ابد نام نایاک ایان ماعالام       
 اخالق و اس ه یق ی در یادها ماندگار خ اهد ب د.
به یقین،   این شهید بزرگ ار به منزلاه چشاماه    
فیض الهت است که بر کره خاکت پدیدار شاده و  
ن رشت واال با ن ری من ر و دلت لبریز از عشق به 
خدا و مردم  و بهترین راهنما بارای ادای دیان و   
عم  به یکلیف و مسئ لیت پذیری برای خدمات  
به نامعه و بشریت و مبارزه با کج انادیشات هاا    

 برای ما و نس  های آینده خ اهد ب د .
 روحش شاد و یادش گرامت باد.

سرباز کوچک اسالم سرتیپ دوم بازنشسته 
 دکتر هاش  شهیدی
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 ب م رن الش داء
: همواره حق را بگویید و بلرای پلاداش     پرده اول
. دشم  ظالم و یاور مل لللوم        . . خدا تالش کنید 

 باشید .

( بله     )( ای  ها آخری  وصی  های امیرالمؤمنی  
فرزند برومندش امام ح   مجظلبلی )(( اسل  .      
درس  زمانی که ضربه شمشیر زهر آلود در جان 
مبارک حضرن اثر کلرده بلود و دیلگلر رملقلی       

 نداشظند ...
پرده دوم : شاید م م تری  عام، دشمنی با شملا   
. می توان ظید ساک  باشیلد .    حق گویی تان بود 
می توان ظید در خطبه های نماز جمعه   ملردم را  
به تقوای ال ی ساارش کنید و روحانی باشید نله  

 سیاسی . 
می توان ظید برای رکع  اول ید سوره طوالنی 

قرائ  بارمایید که همه حلظ   «اخالص»غیر از 
ببرند و همان شب از صلدا و سلیلملای اسلظلان       
. اتااقا لح  و تجلویلد خلوبلی هلم        پخش شود 
. هر چه بود مؤسس دارالقلرآن ملرکلزی      داشظید 

 ش رسظان بودید .
می توان ظید مث، بعلضلی از راسلای ادره هلا و     
م ئولی ... ...در چارچون وظایف سازمانی نلامله         
نگاری کنید و برخی مشکالن مردم را انعکلاس  

 بدهید به مقامان باالتر . همی  !
می توان ظید مردمی که حق شان از راه نلادیلده   
گرفظ  قانون تضییع ملی شلد و از راه نلاچلاری     
فریاد می زدند باتاخیر دررسیلدگلی علاجل، کله      
زمینه ورود ضد انالن ونلالود درصلالود ملردم      
شریف ونجیب فراهم ملی شلد  بلعلد  بلا اخلم       

هلر گلونله تلجلملع و اعلظلراض            »بگوییلد :   
غیرقانونی بوده و با مظخلالیل  بلرابلر ملقلرران       

 برخورد کنید.
می توان ظید به جای تذکلر بله ایل  ا داره و آن    
ارگان   که اربان رجو( را سر می دواندنلد   پلدر   
. محاس  تان را شانه کنیلد و    معنوی ش ر باشید 
برای خبرنگاران و عکاسان   چپ و راس  فیگور 

 بگیرید . «امام جمعه محظرم»
دخال  تا کجا ؟ حرص و جوش خوردن تا کجا ؟ 
آخر خشد شدن بلوب های دش  برم چه ربطی 
به تریبون نماز جملعله داشل  ؟  بلاالخلره هلر       
درخظی باید ید روز خشد می شلد حلاال صلد    

 سال زودتر یا دیرتر چه فرقی می کرد !
دفظر امام جمعه را تبدی، کرده بودید به کملیلظله    
. هر بیچاره ای که کارش تلوی یلد ادره     امداد 
گیر می افظاد می آمد آنلجلا و از شلملا نلامله و       
. مگر مملک  قانون نداشل     ساارش می گرف  
! شما چرا طرد ای  بلقلال چلقلال هلا را ملی         ؟
گرفظید؟ مث، همان اداره ها ید کارمنلد خلوش   
تیپ اسظخدام می کردید که به مراجعه کنندگلان  

  : حاج آقا رفظ  ت ران   حلاج آقلا    »جوان بدهد 
شیرازن   حاج آقا جل له دارن   حلاج آقلا وقل      

 کار سخظی بود ؟ . «ندارن
هی زنگ و نامه می زدید بله ایل  رئلیلس و آن     

کار مردم را زمی  نگذارید   ایل  هلا    »مدیر که 
ولی نعمظان انقالبند   اگر پولدار بود هم هملیل    

 طوری رفظار می کردید ...
آخرش چه شد ؟ بی  مردم و م ؤوللیل  آنلقلدر     
فاصله افظاد که بلبشو شد .لل دیلگلر هلیلچ کلدام      

. شما هم کله فلقل  بلا       دیگری را قبول نداش  
واسطه و بی واسطه نصیح  و راهنلملایلی ملی     
کردید و در تریبون های رسمی و غیلر رسلملی    
. که چه ؟می خلواسلظلیلد کله        هشدار می دادید 
بعضی از همان م ئولی  نامه بزنند به رده مافو  

  : در کازرون خبری نی   وای  املام   »شان که 
 ! «جمعه ه   که  مردم رامی شوراند

آنقدر از حق دفا( کردید که تن ای تن ا شلدیلد .   
ای  اواخر محاس  تان به ید باره ساید شده بود 
. اگر هم حرفی می زدیلد      کمظر حرد می زدید 
گوش شنوایی نبود . شبیه موالیلظلان علللی )((       
. باالخره هم مث، او در یکلی    م لوم شده بودید 
از شب های قدر   بعد از مناجان سحر   خنلجلر   

 خوردید و در خون خودتان غلظیدید ...
پرده سوم : جانشی  امام زمان )عج( ش ادن امام    
جمعه فعال و موفق کازرون را تبرید و ت لیل   
. همان مردمی کله    گا  و ناگ ان ور  برگش  
برخی اغظشاشگر می نامیدنلدشلان گلروه گلروه     
. از کوچه پلس کلوچله      آمدند برای تشییع جنازه 
های ش ر . از روسظاهای دور و نزدید . با زبلان    
روزه . سی، شدند . خروشیدند . تابون مط رتلان     
. تازه آنجلا    را روی دوش گرفظند و اشد ریخظند 

باید حق را گال  و   »بود که بعضی ها ف میدند 
 برای پاداش خدا تالش کرد.

   044اردیب ش  
 کازرون . م دی دریان

 درباره یک مرد موفق
 مهدی دریاب

 بسم رب الشهداء الادیقین
یاریان مارگ، شاهاادت       رس ل اکرم )ص(: شرافتمندانه   

 است.
ی روحاانات    دومین سال رد عروج خ نین و مظلا مااناه   

ناپذیر و خطیب ی انمند حضارت   خدوم، مبارز، خست ت
االسالم والمسلمین، شهید واالماقاام حااج شایاخ       ح ه

(، امام نمعه   )قدس سره ی فعال و م فق  محمد خرسند 
کازرون آن هم در شب بیست و س م رمضان به ملک ت 

ی ایشان، سپس به مؤمنین و  اعلت را نخست به خان اده
شانااس و    مؤمنات ناماازگازاران ناماعاه، ماردم حاق        

ی شهرستان یسلیت عرض ناما ده، از درگااه     فرهیخته
ی  احدیت ن  اسمه، عل  درنات آن عزیز در ن ار ائماه 

ویژه شاهادای ماحاراب      معا مین و شهدای واالمقام به
ساری   حق شهید خرسند دارای یک نمایم. به  مسئلت مت

صفات برنسته و ارزشمند ب د که کمتار کسات از ایان    
هم م هبت الهت برخ دار است. گرچاه عاماری کا یااه       

ا... قرار  داشت، لکن از همان دوران ن ن انت در مسیر الت
داشت و هم اره در راه رشد و یعالت فرهنگ غنت اسالم 

داشت. در حال ن ن انت با مبارزین علیه رژیام    گام برمت
ستمشاهت هم ام ب د و پس از پیروزی انقالب اسالمات  

هاا   و شروع ننگ یحمیلت با دی ر همرزمان خ د، مدت
در نهاد مقدس به دفاع از اساالم و مایاهان اساالمات       

. ساپاس در کسا ت         فشاانات   پرداخت و نان هاا ناما د
ای  های دینت لاحاظاه    روحانیت درآمد و در نهت آم زه

هاای   های گا نااگا ن قادم     درنگ نداشت. وی در سمت 
. از نمله یکت از کارهای ماندگار ایشان   مؤثری برداشت

ساالا ات یاا       6آم زی در سنین مختلف از  نهضت قرآن
آما زی،   بزرگساالن که طت چند ساال ناهاضات قارآن     

شهرستان کازرون ی انست مقاام اول اساتاان را کساب     
نماید و به بیش از چهار هزار نفر در سنیان ماخاتالاف      

.  دوران امامت نمعه  ی ایشان هماه   آم زش قرآن بدهد
های فرهن ت، عمرانت، اناتامااعات و      سرشار از فعالیت

. وی از استعداد باالیت بارخا ردار با د کاه       سیاست ب د
بعضاً نظرات و پیشنهادات ایشان در سمیاناارهاا ما رد     

. خاالاصاه     برداری در سط  کش ر قرار مت بهره ی  گرفت
کالم اینکه این شهید بزرگ ار خطیبت یا اناا، مادیاری     

ی کش ر  ی ام رات ناریه نظیر و صاحب نظر در همه کم
. اکتفا مت  : صبر بسیار باید پدر پیار    ب د کنم به این شعر

 فلک را/ یا دگر مادر گیتت چ  ی  فرزند بزاید.
اش خدماتا ازاران     در دومین سال رد شهادت مظل مانه

 دارند. ی او را گرامت مت نماز نمعه، یاد و خاطره
گااه کاه    درود و سالم بر آن زمان که متا لاد شاد و آن   

 ش د.  شهید گردید و روزی که دوباره مبع ث مت

 ترین مرگ، شهادت است شرافتمندانه
 حاج محمدحسین جمشیدی 

 ی کازرون مسئول ستاد نمازجمعه

شهید خرسند عالمت متافاکارو انادیشامانادو        
فرهیخته وخطیبت ی انا ودلس ز ویااوری یا اناا    

 برای محرومان ومستضعفان
و پدری مهربان وبا سخاوت برای عم م طاالب  
وروحانی ن ومدیری ه شاماناد و عاالقاماناد        
ودغدغه مند وپریالش وخست ت ناپاذیار بارای    
عم م مردم ورزمنده ونانباز هشت ساال دفااع   
مقدس ،ب د که فقدان آن حضرت م نب یالام  
خاطر همایاشا ات  اساتاادان ودانشا ا یاان          
وکارکنان دانش اه آزاد اسالمت کازرون گاردیاد   
این شهید عزبزعمر شریف وارزشماناد خا د را    
وقف اسالم ویرویج معارف ناب اسالم وخدمات  
صادقانه ومخلاانه نم دشهید واال مقام حضرت 
ح ت االسالم محماد خارساناد ،شاهایاد راه        
برخ رد ومقابله با نم د ویح ر وانحراف ونفاق 
وبت خردی والتقاط گردید شاهایاد شاب قادر      
حضرت استاد محمد خرسناد باا کا اروی هاا      
مبارزه سرسختانه ودائمت داشت و هیچ ااه در  
بیان حقایق واهمه ویارسات باه خا د راه ناداد      

معظم له در اوج ش اعت ، مهرباانات ویا اضاع     
وانکسار نفس را سرل حه فعالیتهای خا د قارار   
داده ب د ایشان مشاوری امین وواقع بین وخیار  
خ اه برای همه خا صا استادان ودانش ا یاان   
ب دخدمات بت منت وخالاانه وارزشماناد ایان    
شهید عزیز به این مرز وب م فاراما ش شادنات     

 نیست
این شهید عزیز در عمر با برکت خ ددر دفاع از 
والیاات و اماااماات اماات لااحااظااه ای کاا یاااه   
نیامدلذااستادان ودانش  یان وکارکنان دانش اه 
آراد اسالمت واحد کازرون  ضمن دع ت عما م  
مردم ودانش اهیان  به بزرگاداشات ساالا ارد      
شهادت  حضرت حاج آقای خرسناد عازیاز ،از    
خداوند بزرگ آرزوی عل  درنات وحشر با سید 
الشهداء حضرت اماام حسایان عالایاه الساالم        
،مسئلت نم ده و اعالم مات کاناناد  وهایافاه        
روحانی ن وفرهیخت ان واندیشمانادآن، آشاناا     
کردن نامعه به ابعاد پیدا وپنهاان خا  نافااق      
ویح ر وانحراف است یا دی ر شااهاد چانایان      
واقایعت درد ناک نباشیم  وپیشنهاد مات گاردد   
بیانات ارزشمند آن شهید عزیازدر حا زه هاای    
مختلف یدوین نم ده یا نامعه امروز وآیندگاان  
از فکر ونب غ واندیشه هاای ارزشاماناد ایشاان      
استفاده نمایند والزم اسات  ما اما عاه ای از      
زندگینامه وخاطرات خانا اده ودوساتاان  ازآن     

 شهید والیت یهیه وبه زی ر طبع آراسته گردد.

بیانیه دانشگاه آزاد 
اسالمی کازرون به 

مناسبت سالگرد شهادت 
 شهید خرسند

یادی کنیم از شهید رزمنده و مظل مات کاه   
در ایاان ایااام لاایااالاات قاادر مااظاالاا مااانااه و 
نان انمردانه به شهادت رسید، امام نماعاه   

االساالم   شهید و ماردمات کاازرون حا ات     
والمسلمین حاج محاماد خارساناد کاه در       
ننگ به دفاع از این مرزوب م پرداخات و یاا   
لحظه شهادت هم به مردم خدمت صادقاناه  

کرد و در میان مردم و با آنها زیست و چ ن 
م الیشان امیرالم منین علیه السالم دررشب 
قدر به شهادت رسید، آنهم مظالا مااناه در     
مقاب  دیدگان خان اده ، قطعاا شاهاادت در    
این ایام لیالت قدر نایب برگزیدگان خااص  
خداوند    متعاال با ده و انشاااهلل روح ایان     
شهید بزرگ ار با امیرالم منین علات عالایاه     

بااشاد،    السالم و شهدای کربال محشا ر مات  
یسلیت و یهنیت عرض میکنم خدمت شماا  
همرزمان آن شهید عزیز و همچنین خان اده 

 محترم ایشان، 
 روحش شاد و یادش گرامت باد. 

 شهیدی که 

 رزمنده و مظلوم بود
 سردار عبدالخالق فرهادپور

یادی کنیم از عزیزان ی ان دریاائات لشاکار     
المهدی)ع   اهلل( که واقعاا ناقاش بسایاار        
مهمت در این عملیات داشت در عملیات بدر 
وهیفه اصلت ی ان دریائت رسانیدن بچاه هاا   
به آنطرف آب ب د که به نح  احسن و بادون  
هیچ مشکلت از عهده ی این کار برآمد و این 
کار را یا سحر ان ام داد. صبا  کاه شاد بااز      
همه به آنطرف آب رفتیم و م روحین را باه  
عقب آوردیم   ههار هام کاه داشاتایام در       
چاادری کااه کااناار دژ باارپااا کارده باا دیاان    
استراحت میکردیم ی س  یک ها اپایاماای     
ی پ لف و دو نت شکاری بمب باران بسایاار   
شدیدی شدیم که فقا  خادا رحام کارد و     
بمبها به کنار چادر داخ  آب اصاابات کارد    

نفر که همه کازرونت ب دیام   64وگرنه حدود 
دود میشدیم شهیدانت که در آن عملیات در 
ی ان ب دند و مان باه خااطار دارم: حا ات        
االسااالم حاااج مااحاامااد خاارساانااد.  ناا اد   
. ناراهلل سبزواری. مختار حاانات      کارگریان 
. و مارحا م عالات          . عبدالنبت حبیابات  پ ر 
نمشیدی ب دند . روحشان شاد . البتاه ایان     
. در       عزیزان در آن عملیات شهایاد نشادناد 
عملیات های دی ر به این فیض عظیم دست 

 یافتند

 عملیات بدر
 محمد صحرائی
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 امام زمان )عج( در کالم  رهبری       

هاا باه آن          این عقیده که همه مسالاماان       
معتقدند، مخا ص شیعه نیست، البته در        
خا صیات و نزئیایش، باعاضات فِاَرق،           

 های دی ری دارند. حرف

اما اص  این که چنایان دورانات پایاش           
خ اهد آمد و یک نفر از خاندان پایاامابار            
چنین حرکت عظیم الهت را ان ام خا اهاد         

ها مت ایر است. همه، ایان         بین مسلمان  Tداد
 را قب ل دارند. )بیانانت مقام معظم رهبری(  

شب بیست و س م ماه مبارک، شب لیله القدر است و به راساتات               
آن که قدِر لیله القدر را فهمید، قدر پیدا کرد و مزه شاهاادت را                  

 چشید. 

دو سال از شهادت مظل مانه ی ح ت االسالم و المسلمین حااج             
 گذرد. شیخ محمد خرسند امام نمعه فقید کازرون مت

آن م من باهلل که به یعبیر مقام معظم رهبری )مدهله العالت( امام      
شدند، از هایاچا ا ناه           نمعه فعال و م فق کازرون محس ب مت      

م اهدت در راه احیای اسالم ناب محمدی)ص( دری  ننم دناد و      
 نقشت ارزشمند از خ یش برای شهرستان یرسیم نم دند.

ایشان همیشه دغدغه اریقای فرهنگ را داشتند و به همین دلیا             
ن اه مثبت و یعام  ویژه ای با م م عه مدیریت آم زش و پرورش            

 کازرون در همه برنامه ها داشتند.

این انب به نمایندگت از نامعه بزرگ فرهن یان کازرون، ضامان            
عرض یسلیت به مناسبت دومین سال رد شهادت آن عالم م اهاد          
و اندیشمند به روحانیت معظم، مردم شهیدپرور  و شریف کازرون، 
بیت محترم و مکرم آن شهید و همه ارادیمنادان ایشاان، عالا                  

 درنات آن شهید عزیز را از خداوند متعال مسئلت دارم. 

 امیر حسین جمشیدی   

 معاون مدیرکل و مدیرآموزش وپرورش کازرون 

 یکت به یی  احمق ناه  ، یکت به ییر منافق.

یکت در شب پایان ماه صیام و ایمام روزه رمضاان           
)شب عید فطر(، یکت در پایاان شاب احایاا و                  

داری، قرائت قرآن و دعا و مناناات و            زنده  شب
راز و نیاز و گریه و زاری در درگااه حضارت               

 باری.

 هر دو هن ام رفتن از مس د به خانه  

 یکت برای افطار کردن روزه.

 یکت برای گرفتن روزه.

هر دو پاک و مطهر از اشتابااه و خاطاا باه                  
های   داری ماه رمضان و درک شب       ی روزه   وسیله

 قدر، عبادت و اطاعت، ی به و ندبه.

 هر دو در یاریکت شب و سک ت ک چه.

یکت در اول شاب، یاکات در آخار شاب                   
 )سحرگاهان(.

ی نفاق و نااماردی         یکت هدف ییرهای پر از کینه     
 )ناکثین و منافقین(.

ی نم د ناه  و احمق       یکت هدف یی  پر از کینه     
 )مارقین(.

یکت افطار با خ ن سرش کرد، یکت سحری را باا            
 خ ن قلب وسینه اش...

سال قب ، مغرب آخاریان روز مااه              ۲۳درست  
ی نامااز        ب د که بعد از اقااماه         34رمضان سال   

نماعت مغرب و عشاء در حالت که ناماازگازاران            
کردند، ناگاه منافقت     برای افطار مس د را یرک مت     

آقای دانش  ، امام نماعت مسا اد     ناشناخته حاج 
آقا سؤالت دارم؛ یا برای قااد          کند: حاج    را صدا مت  

آقا را معط  نماید یا ک چاه         پلیدی که داشت حاج   
 و خیابان از نمازگزاران خل ت ش د. 

ی نزدیک مانازل       آقا دانش   وقتت وارد ک چه      حاج
شد، منافقین ک ردل م ی رس ار از یااریاکات و             

سک ت شب و خل یت ک چه استفاده کارده و از             
آقا دانش   را در اوج ماظالا مایات و           پشت حاج 

های کینه و شاقااوت            های یشنه هدف گل له     لب
خ د قرار دادند و افطاری خ نین برای او رقم زدند          
یا اینکه در راه بیمارستان دع ت حق را لابایاک             
گفت و نان به نان آفرین یسلیام کارد. او باه            
بهترین و باالیرین پاداش خ د یعنت شاهاادت در       
راه معب دش رسید و با عروج روح بالانادش در              

 ن اب قرب الهت آرام گرفت. 

اهلل را داغدار و شهر را عزادار ناما د،            اما امت حزب  
شناختند و مؤمنیان و       زیرا که همه دانش   را مت     

ها داشتند. زیرا که سالیانت        نمازگزاران از او خاطره   
او واع  شهیر شهر ب د و مردم پای ماناابار باه                

هاای نامااز        اند و یا از خطابه      م اع  او گ ش داده   
اند. او در ام ر خیر و یأسیس    ها برده   اش بهره   نمعه

های ذخیره و خیریه قائم همراه دوستانش         صندوق
یاریان      اناد. اورا یاکات از شااخا                 مؤثر دیده 

اناد کاه در          های انقالبت و پیشتاز دیاده       روحانت
روزهای خطر، خطرپذیر ب د و ش اعانه مسئ لیات        
م الس ختم شهید ماطفت خامایانات )ره( و               
م الس چهلم شهدا در انقالب پذیرفتاه و         
به عن ان صاحب عزا نل  ماردم ایساتااده           

هاای     ی خطرها و سخاتات       ب د، او در همه   
 انقالب با مردم همراه ب د.  

ی    بعد از پیروزی انقالب هام در هاماه            
های پایداری و حفاهت از انقاالب و           عرصه
هایش فعال و شااخا  با د. در                آرمان
ی انقالب، حزب نمه ری اسالمات،        کمیته

فدائیان اسالم، دادگاه انقالب به عانا ان قااضات            
های مؤثرش در شهر و روستاها و          شرع، سخنرانت 

ی نامااز      ها و اقامه    دفاع از انقالب و بسیج به نبهه      
هایش و همچنین نانشین و یار و          نمعه و خطابه  

 اهلل ایمانت ب د.   همراه مؤثری برای مرح م آیت

یر، پای اه مردمت و محب بیتت که در بایان             و مهم 
مردم داشت، منافقین و ضد انقالب او را یاحاما             
نکرده و او را هدف ییرهای کینه خ د قرار دارناد،           

اش بااعاث افشاای           البته برکت خ ن مظل ماناه    
های یرور منافقین     های نظامت و ییم     بسیاری شاخه 

در کازرون و یعدادی شهرهای دور و نزدیک شد و          
ها را از هم پاشید و یعداد زیادی از کسانت کاه              آن

 ها ب دند، نان سالم به در بردند.   در لیست یرور آن

ی خادوم و         القدر، امام ناماعاه       و اما شهید لیله   
 محب ب را چه کست کشت؟

ی شهادت م الی متقایاان        این سؤال ابتدا درباره    
امیرمؤمنان )ع( که این ایام متعلاق باه اوسات،               

اناد     مطرح شده است و برخت صاحب نظران گفته       
که امیرالمؤمنین علت )ع( را نه  نااماعاه باه                
شهادت رساند و یا گفته شده که علت )ع( رانم د           

 افکار کشت و نه افراد.  

گروه خ ارج متعاب و پرخاش ر و احمق و ناه          
بایرت که نقاب یق ا و دینداری بار چاهاره              و بت 

داشتند، ولت دچار انحراف فکری و اعتقادی ب دند.        
گری و انحراف حذف اماام از          یعنت اعتقاد خارنت  

نامعه، و این یک یفکر ب د که از طرف معاویاه و             
عمروعاص ای اد شد. در واقع شاید صحی  بااشاد           

ها ب دند، زیرا کاه       که گفته ش د قای  علت )ع( این        
رویت با علت )ع( را در خا د و                 وقتت ی ان روبه  

لشکریانشان ندیدند، نم د فکر و اندیشه ناهاال          
لاا ح    ساااده

مااتااعاااااب   
مااتااحاا اار    
مااتاانااسااک   

بااایاارت    باات
اه  ک فاه را     
وسیلاه قارار     
دادند یا هدف   
شاا مشااان را   
دنبال کناناد    

 و  ....

پیام تسلیت معاون مدیرکل و مدیر آموزش و 
پرورش کازرون به مناسبت دومین سالگرد 

شهادت حجت االسالم حا  شی  محمد خرسند، 
 امام جمعه فقید شهر کازرون

 در سوگ دو شهید رمضان

 علی اسدزاده

 شهیدان صائم: 
 شهید دانشجو و شهید خرسند

ی  دومی  سالروز ش ادن امام جلملعله   
م لوم کلازرون را در حلاللی سل لری      

کنیم که روز به روز جای خالی ای   می
عزیز سار کرده را بلیلشلظلر اح لاس      

کنیم  گرچه ش لیلد زنلده اسل  و      می
 البظه تأثیرگذار!

ها  ی ن ، ی تاریخ و همه از آنجا که ش ید برای همیشه
هلا   جاس  که ارزش الگوی ح نه اس  و خواهد بود  به

و رفظارهای زیبای ال ی ایشان برای الگوگیری عرضله  
. به  هلای   همی  دلی، به اخظصار برخلی از ویلیگلی    شود

 کنیم: زندگی ش ید حاج محمد خرسند را بازبینی می
 جهار

های  تری  ارزش سظیزی از مقدس ج اد به معنای دشم 
ها نزد خدای سبحان  های برتری ان ان دینی و از مالک

: فَضََّ،َ اللََّهُ الْمُجَاهِدِی َ عَلَى الْقَلاعِلدِیل َ      اس  که فرمود

نشینلان اجلری    أَجْرًا عَ ِیمًا  خداوند مجاهدان را بر خانه
 بزرگ بخشیده اس . 

ی برکل    ش ید حاج آقا خرسند از بدو نوجوانی در سایه
رهبری حضرن امام )ره( در م یر ج اد قرار گرف   چه   
در جریان پیروزی انقالن اسالمی و چه در زمان دفلا(  

ی سیاسی و فرهنگی   مقدس و چه پس از آن در جب ه
 بود.  -ها و نه در حاشیه -در وس  میدان

دانلد کله    هرکس با ای  عزیز از نزدید آشنا بلود  ملی  
ایشان در انجام وظایف انقالبی ب یار پلرتلالش بلود و    
هرگز خ ظه نشد و فشارهای زیادی را مظحم، گردیلد.  
جالب اینکه چند روز مانده به 
ش ادتشان ج ل  اعلزام بله    

 نام کرده بود.  سوریه نیز ثب 
 

 رسیدگی به نیازمندان
گویی بله نلیلازملنلدان عشلق       

ورزید  ک ی را از دفظرشلان   می
. هلر    دس  خالی برنمی گردانید

کجا بود و در هر منصلبلی بله    
. وقلظلی      فقرا کملد ملی   کلرد

م ئول دارالقرآن مرکزی بلود   
نیازمندان بله آنلجلا ملراجلعله       

داشظند و زمانی که امام جمعه شد  دفظر ایشان گلویلی   
ای از خیریه بود و حظی در ملقلطلعلی کله بلرای        شعبه

ی اسلالملی    تحصی، در قم ساک  بودند  دفظر مؤتللاله  
اسظان قم که ایشان معاون ای  مرکلز بلودنلد  ملأمل       
نیازمندانی شد که م ظمراً از ش ید عزیلزملان کلملد     

. بارها و به  می هلای   صورن مرتلب بله خلانلواده     گرفظند
زد و درس  در عصر همان سحرگلاهلی    نیازمند سر می

که به ش ادن رسید با برخی از م ئولی  شل لر وعلده    
 داش  که به نیازمندان سر بزند!

 محب  به اه، بی  )((
به اه، بی  عصم  و ط ارن با تلملام وجلود عشلق     

الزیاره بود و  ریخ  و دائم ورزید و برایشان اشد می می
ی  کلرد. دهله    در برپایی مراسم ایشان ب یار تالش ملی 

. باوجود     فاطمیه )س( را در کازرون  احیا و پررنگ نمود
. تلا        ی فراوان  از پیاده مشغله روی اربعی  غلافل، نلبلود

هلایلش    شنید  اشد های می صدای یا ح ی  در روضه
شد. در سار عمره در قبرسظان بقلیلع شلاهلد       جاری می

بودم که باوجود محدودی  و مزاحم  مأموران سعودی 
ی م لومی  اه، بیل    شجاعانه و با صدای رسا روضه

 )(( را برای زائران خواند.
 ی واف  به ق آن ک یم عالقه

. دارالقرآن مرکزی   اندازه به قرآن کریم عالقه بی مند بود

کللازرون را خللود 
. در    تأسیس کلرد
بلللللرگلللللزاری 

های قرآنی  مراسم
المللی و محاف، قرائل  قلرآن و    و دعون از قاریان بی 

. اخظلصلاص     نیز تربی  قاریان  تالش های فراوان نمود
چند ساخظمان ج   آموزش قرآن و منابلع درآملدی و   

های ایشلان بلود. در هلر      پشظیبانی قرآن از دیگر تالش
شلد    بخش و روسظایی که محا، قرآنلی بلرگلزار ملی    

مشظاقانه شرک  داش . در زمان تصلدی م لئلوللیل        
را در شل لرسلظلان      »تا یر ید آیه«دارالقرآن  طرح 

کازرون به اجرا گذاش  که مورد تشویق مقام ملعل لم    
ی عصلر قلرآن را    رهبری قرار گرف  و در قم مؤس له 

تأسیس کرد و در امر حاظ موضلوعلی قلرآن کلریلم       
. جالب اینکه ای  طلرح    طرح های نوی  به اجرا گذاش 

2ی  حاظ موضوعی مذکور که در دهه شلد    اجرا ملی  4
 سال گذشظه به طرح ملی تبدی، گردید. 

 سخن پایانی
ش ید خرسند  چون ش یدان عزیلز دیلگلر نله تلنل لا        

شلود  بلللکله روز بله روز در       فراموش و خاموش نملی 
هلای آیلنلده     تر و چراغ راه جامعه و ن ، ها زنده خاطره

 خواهد بود. 

 السالم حا  شی  محمد خرسند های الهی در زندگی شهید حجه ارزش
 ی صالحیه کازرون السالم و المسلمین محمود صحرایی مدیر حوزه حجه

حزب کازرون.شهید خرسند دانش اموز دبیرسنان و  55سال 
 عضو حزب فعال حزب  جمهوری اسالمی


