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شهید 
مظلوم

امام خامنه ای با تسلیت شهادت مظلومانه  حجت االسالم خرسند:

شهادت در شب قدر نشانه پاداش بزرگ الهی
 به آن روحانی با اخالص و پرتالش است

حزب موتلفه اسالمی در رثای شهیدی دیگر از شورای مرکزی :

مدیریت شهید خرسند  الگویی ماندگار 
برای حفظ وحدت عمومی و مقابله با فتنه است

آیت اهلل العظمی نوری همدانی: 

جز عشق به اسالم و انقالب 

چیزی از شهید خرسند سراغ ندارم

آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی: 

شهید خرسند از بی توجهی مسئوالن

 به ناآرامی منطقه گالیه داشت

علی الریجانی: 
شهید حجت االسالم و المسلمین 

محمد خرسند امام جمعه ای 
خدوم و متعهد بود

سید ابراهیم رئیسی: 
دستگاه قضایی برخورد سریع و 

مقتدرانه با جریانات منحرف 
خواهد داشت
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 3 س��ال از ش��هادت دیده بان انقالب، 
گذش��ته بود که مجمع عموم��ی مؤتلفه 
اس��المی در سالنی تازه مزیّن شده به نام 
شهید سید اس��داهلل الجوردی برگزار شد. در روزگار هجمه رسانه ای 
گس��ترده روزنامه های زنجیره ای علیه انقالبیون و با عزمی راسخ برای 
تداوم راه شهدای این حزب از 1344 تا 1377. روزهایی که مدعیان 
اصالح طلبی با تکیه بر قوای مقننه و مجریه، مس��یر خطرناکی را در 
پیش گرفته بودند که موجب گس��تاخی سازمان منافقین و بازگشت 
ترورها به حوادث یومیه ش��ده بود و کس��ی نمی دانس��ت که باز هم 
در ش��هادت به روی عضوی از ش��ورای مرکزی این تشکل انقالبی باز 

خواهد شد؟
در هم��ان مجمع عمومی ب��ود که برای 
اولین بار حجت االسالم محمد خرسند نامزد 
حضور در شورای مرکزی شد و برای معرفی 
خ��ود - که آن روزگار دبیر این حزب در قم 
بود- پشت تریبون آمد و با مزاحی شیرین، 
از ضرورت حضور روحانیت در جمع شورای 
مرکزی گفت. از آن تاریخ 7 بار با رأی باالی 
اعضا در مجمع عمومی به عضویت ش��ورای 
مرکزی این تش��کل انقالب��ی در آمد و برای 
تداوم راه ش��هدای مؤتلفه اس��المی با دیگر 

راهپویان آن شب شکنان میثاق بست.
س��الها بعد، وقتی او با س��ؤال خبرنگاری 
مواج��ه ش��د ک��ه از نگرانی تالق��ی وظایف 
ام��ام جمعه بودن ب��ا عضویت در یک حزب 

سیاس��ی پرس��یده بود، پاس��خ داد: » بنده جریان مؤتلفه اسالمی را 
بیشتر یک جریان فکری و فرهنگی و اعتقادی برخاسته از تفکر اصیل 
روحانیت و به ویژه حضرت امام می دانم و ماهیت مؤتلفه را با ماهیت 
گروههای دیگر متف��اوت می دانم، به عالوه اینکه بنده رابط مؤتلفه با 
حوزه و مراجع بوده ام و اگر تشخیص می دادم این کار با موازین شرعی 

و دینی تضاد دارد قطعاً وارد این عرصه نمی شدم.«
 او البته در ادامه با اشاره به سوابق فرهنگیش تصریح کرده بود که 
از روحیه تش��کیالتی برای تقویت وظای��ف امامت جمعه بهره خواهد 
گرفت اما در جایگاه حقوقیش فراجناحی خواهد اندیشید و در منطقه 

مسئولیت خود وارد دسته بندی های سیاسی نخواهد شد.
از این منظر باید او را امام جمعه ای متمایز دانس��ت. امام جمعه ای 

ک��ه با حض��ور در حزب جمهوری اس��المی و پ��س از آن حضور در 
حزب مؤتلفه اسالمی به عنوان دبیر کازرون در سال 1370؛ رویکردی 
راهبردی به لوازم اداره یک شهر یافته بود و با نگاهی بلند، کازرون را با 
برگزاری کنگرۀ بین المللی سلمان فارسی و بزرگداشت شخصیت هایی 
همچون آیت اهلل س��یداحمد پیش��وا و آیت اهلل ایمانی در سطح تراز 
فرهنگ ملی مطرح ساخت، حوزه علمیه مکتب الصادق )ع( کازرون را 
توسعه داد و در کنار آن برای خواهران حوزه علمیه تأسیس کرد و ...

 اما این اش��تغاالت او را از حضور در دیگر عرصه ها باز نداش��ت و 
اگ��ر حقی در معرض تضییع مش��اهده می ک��رد - همچون حضورش 
در میدان ش��هدای کازرون در فروردین سال گذشته - به ردیف اول 
صفوف مردم می پیوست، در جشن دانشجویان 
حاضر می ش��د و دغدغه حفظ معماری س��نتی 
کازرون و احیای دریاچه پریشان را داشت و ...

او از 16 س��الگی با حض��ور در دفاع مقدس 
جهاد را آغاز کرد و تا لحظه ش��هادت از حضور 
دلیران��ه برای آرمانش نهراس��ید؛ آنچنان که دو 
هفت��ه قبل از عروج��ش، با انتق��اد از همراهی 
کنندگان جنگ روانی دش��من گفت: »کاسبان 
ترس عده ای مرعوبند، عده ای هم س��تون پنجم 
و مهره دشمنند و می خواهند با ترساندن مردم، 
بتوانن��د کار ناتمام دش��من در داخ��ل را تمام 
کنن��د.« و بالفاصله میدان جهاد جدید را اعالم 
کرده بود: »چرا جنگ واقعی را جدی نمی گیریم 
و به دنبال یک جنگ تخیلی می گردیم؟ جنگ 

واقعی امروز ما، جنگ اقتصادی است.«
این ش��اگرد حوزه که سالها درس خارج حضرات آیات عظام مکارم 
شیرازی، جعفر سبحانی، نوری همدانی و ... را تلمذ کرده بود؛ پس از 
12 سال تبیین معارف الهی و بصیرت انقالبی از سنگر امامت جمعه، 
در آخرین جلسه کاریش برای بزرگداشت یاد امام و شهدای قیام 15 
خرداد و نیز اقامه نماز عید سعید فطر و دیدار مردمی عمومی عیدانه 

هماهنگی ها را به سرانجام رساند.
 ح��ال آنکه تقدی��ر الهی آن بود که مردم به دیدار و تش��ییع 
پیکر در خون غلطیده اش بیایند و در مراس��م س��ی امین سالروز 
ع��روج خمینی کبیر)ره(، در کنار الس��ابقون ش��هیدش به مقام 
عن��د ربهم یرزق��ون نائل آمده و روحش در کنار امام راحل آرام 

گی��رد..

خرسند از پاداش عمری جهاد 
سرمقاله

محمد مهدی اسالمی

شهید حجت االسالم محمد خرسند: 
بنده جریان مؤتلفه اسالمی را بیشتر 

یك جریان فكری و فرهنگی و اعتقادی 
برخاسته از تفكر اصیل روحانیت و به 

ویژه حضرت امام می دانم و ماهیت مؤتلفه 
را با ماهیت گروههای دیگر متفاوت 

می دانم، به عالوه اینكه بنده رابط مؤتلفه 
با حوزه و مراجع بوده ام و اگر تشخیص 

می دادم این كار با موازین شرعی و دینی 
تضاد دارد قطعًا وارد این عرصه نمی شدم
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ام��ام خامن��ه ای در پیام��ی ش��هادت 
مظلومان��ه ام��ام جمع��ه فع��ال و موفق 
کازرون، حجت االس��الم حاج شیخ محمد 

خرسند را تبریک و تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اس��المی به این 

شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ش��هادت مظلومانه ام��ام جمعه فّعال و 
موّفق کازرون، جناب حجةاالس��الم آقای 
حاج شیخ محمد خرسند رضوان اهلل علیه را 

به عم��وم مردم مؤمن و انقالبی کازرون 
به ویژه ارادتمندان و مس��تفیدان از آن 
عال��م بزرگوار و باالخص خانواده گرامی 
و بازماندگان ایش��ان تبریک و تس��لیت 

عرض میکنم.
ایش��ان در شب قدر و پس از ساعاتی 
توّس��ل و تضّرع به لقاءاهلل پیوست و این 
نشانه پاداش بزرگ الهی به آن روحانی 

با اخالص و پرتالش است ان شاءاهلل.
از خداون��د متعال علو درجات و حش��ر 

با اولیائش را برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

امام خامنه ای با تسلیت شهادت مظلومانه  حجت االسالم خرسند:

شهادت در شب قدر نشانه پاداش بزرگ الهی
 به آن روحانی با اخالص و پرتالش است

پیام تشكر خانواده شهید حجت االسالم و المسلمین خرسند 
خطاب به رهبر فرزانه انقالب

خان��واده ش��هید مظلوم حجت االس��الم و 
المسلمین حاج محمد خرسند در پیامی خطاب 
به رهبر فرزانه انقالب از ایشان صمیمانه تشکر 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
رهبر حکیم انقالب اسالمی

سالم علیکم
بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت

 سر خم می سالمت، شکند اگر سبویی

ش��هید مظل��وم ما را چ��ه مدال��ی باالتر از 
گواهی ه��ای مقتدای خویش ب��ر آخرین برگ 

کارنامه اعمالش؟
طوبی له و حسن ماب.

در این روزهای سراس��ر غم فراق ما، تقصیر 
برخی رس��انه ها در پوش��ش خبر شهادت که 
گاه تا تغییر جای ش��هید و جالد پیش رفتند؛ 
داغ مضاعفی بر دلهایمان بود که با طنین پیام 
تسلیت شما و گواهی  بر مظلومیت او التیام یافت 

و عزم ما را بر پیمودن راه او استوارتر ساخت.
ضمن تش��کر از الطاف سراس��ر مهرتان و با 

استدعای تعجیل در ظهور منتقم مظلومان از 
حضرت باریتعالی، دعای شهیدمان در آخرین 
شب حیات سراسر مجاهدتش برای سالمت آن 
خورشید فروزان را تکرار کرده و عزت مسلمین 
تح��ت رهبری داهیانه ت��ان را تا ظهور حضرت 
صاحب الزمان مسئلت می کنیم و برای خویش 
نیز ش��هادت در مس��یر اهداف متعالی انقالب 

اسالمی را آرزومندیم.
خانواده شهید مظلوم حجت االسالم و 
المسلمین خرسند امام جمعه كازرون و 
عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه اسالمی

دکتر علی الریجانی : شهید حجت االسالم و المسلمین محمد خرسند امام جمعه ای خدوم و متعهد بود
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی شهادت 
حجت االسالم و المسلمین آقای حاج شیخ 
محمد خرس��ند امام جمعه خدوم و متعهد 

کازرون را تسلیت گفت. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ دکتر علی 
الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
پیامی شهادت حجت االس��الم و المسلمین 
آقای حاج ش��یخ محمد خرس��ند امام جمعه 

خدوم و متعهد کازرون را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
شهادت حجت االسالم و المسلمین آقای 
حاج شیخ محمد خرسند، امام جمعه خدوم 
و متعهد کازرون، در ایام پرفیض ماه رمضان 
و شب های قدر را به ملت شریف ایران بویژه 

اهالی  شهر کازرون و خانواده ایشان تبریک 
و تسلیت عرض میکنم .

از خداون��د متع��ال رحمت واس��عه و علو 
درج��ات برای آن روحان��ی مخلص و صبر و 

اجر برای بیت محترم مسئلت میکنم .
علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی

رئیس قوه قضاییه با تسلیت شهادت حجت االسالم و المسلمین محّمد خرسند:

دستگاه قضایی برخورد سریع و مقتدرانه با جریانات منحرف خواهد داشت
رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت مظلومانه 
حجت االس��الم والمسلمین حاج شیخ محمد 
خرس��ند امام جمعه فقید کازرون را تس��لیت 

گفت.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

 شهادت مظلومانه  حجت االسالم والمسلمین 
آقای حاج شیخ محّمد خرسند )قدس اهلل نفسه 
الزکیه( را که در ناب ترین و نورانی ترین لحظات 

حیات ایش��ان و پس از مناجاتی عاشقانه با رب 
متعال در ش��ب قدر رقم خورد به حضرت بقیه 
اهلل االعظ��م )عج(، مقام معظم رهبری )مدظله 
العال��ی(، مراج��ع عظام تقلید، علم��ا و طالب 
حوزه های علمیه، مردم شهید پرور استان فارس 
و شهرستان کازرون و بیت شریف ایشان تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال رحمت واس��عه 
الهی، علو درجات و حش��ر با م��والی متقیان 
حضرت علی)ع( و اولیای الهی را برای آن فقید 

سعید مسألت می کنم.
 در ای��ن راس��تا الزم اس��ت مراجع قضایی، 

امنیتی و انتظامی در اس��رع وقت با بررس��ی و 
آسیب شناسی بس��ترهای منجر به وقوع این 
قبیل حوادث، از تکرار چنین جرایمی پیشگیری 

به عمل آورند.
دس��تگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران به 
رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ ایران اطمینان 
خواهد داد، حسب تکالیف انقالبی و قانونی خود، 
برخورد س��ریع، دقیق و مقتدران��ه با جریانات 

منحرف و التقاطی خواهد داشت. 
سید ابراهیم رئیسی
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آیت اهلل العظمی مکارم ش��یرازی بمناسبت 
شهادت حجت االس��الم و المسلمین خرسند 

پیامی صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:

خبر بسیار ناگوار حادثه شهادت امام جمعه 
کازرون حجت السالم والمسلمین آقای خرسند 
بسیار مایه تاسف گردید. نامبرده عالمی فرزانه، 
مجاهد و از عالقمندان صدیق انقالب اسالمی و 

از طرفداران آرامش در منطقه بود.
این حادثه غم انگیز هنگامی ناراحت کننده تر 
می ش��ود که بدانیم در ماه رمضان و در ش��ب 
احیاء، بعد از مراس��م احیاء واقع شده است. آن 
فقید س��عید در مالقاتی که با اینجانب داشت 
می گفت منطقه ناآرام اس��ت و مس��ؤولین هم 

توجهی ندارند.
امیدواری��م هر چه زودتر این حادثه غم انگیز 
ریشه یابی ش��ود و مجرمان به سزای اعمالشان 
برسند تا کس��ی به خود اجازه ندهد به آسانی 
یک امام جمع��ه مع��روف را اینچنین به قتل 

برساند.

ای��ن عالم فرزانه از ائمه جمعه فعال و حامی 
حوزه علمیه در منطقه کازرون بود.

اهالی محترم کازرون که مردمی ش��ریف و 
دیندارند و همچنین مس��ؤولین محلی مراقب 
باشند، آرامش را حفظ کنند تا خدای نکرده این 

حادثه منشأ حوادث ناگوار دیگری نشود.
حقیر این حادثه دردن��اك را به تمام اهالی 

محترم کازرون و ائمه جمعة اس��تان فارس به 
خص��وص به علمای اع��الم و به ویژه به خاندان 
محت��رم آن فقید س��عید صمیمانه تس��لیت 
عرض می کنم؛ عل��و درجات آن مرحوم و صبر 
و اجر برای خانواده او را از درگاه خداوند متعال 

خواهانم.
ناصر مكارم شیرازی

آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی:

شهید خرسند از بی توجهی مسئوالن
 به ناآرامی منطقه گالیه داشت

آیت اهلل نوری همدان��ی از مراجع 
عظام تقلید با صدور پیامی ش��هادت 
حجت  االس��الم والمسلمین خرسند، 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 

اسالمی را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر شهادت جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقاي خرسند امام جمعه 
محترم شهرستان کازرون موجب تاثر 

و تاسف گردید.
بي شک شهادت فوز عظیمي است 
که خداوند به بندگان صالح خود عطا 

مي نماید و آرزوي همه مومنین است؛ 
تاس��ف ما از آن جهت است که جامعه دیني و 
فرهنگي و سیاس��ي کش��ور چهره اي خدوم و 

انقالبي و مخلص را از دست داد.
اینجانب درطول س��الیان متمادي ارتباط با 
ایشان جز عشق به اسالم و انقالب چیز دیگري 

از این شهید واالمقام سراغ ندارم.
از مسووالن محترم تقاضا دارم هرچه 
زودت��ر عامالن این جنایت را به س��زاي 
عمل خود رسانده و نسبت به جلوگیري 
از اینگونه ح��وادث تدبیرکرده و از نقش 
مخرب فضاي مج��ازي در اینگونه موارد 

غافل نباشند.
اینجانب ش��هادت این عالم خدمتگزار 
را به پیش��گاه حضرت بقی��ه اهلل االعظم 
عج��ل اهلل تعال��ي فرج��ه، مق��ام معظم 
رهبري، حوزه هاي علمیه، اهالي محترم 
و شهیدپرورکازرون و خانواده آن مرحوم 
تبریک و تسلیت عرض مي نمایم و براي 
آن شهید بزرگوار علومقام مسئلت مي کنم.
حسین نوري همداني
۱۱ خرداد ۱۳۹۸

آیت اهلل العظمی نوری همدانی:

جز عشق به اسالم و انقالب 
چیزی از شهید خرسند سراغ ندارم

پیام تسلیت آیت اهلل سبحانی 
در پی شهادت حجت االسالم و المسلمین خرسند 

آی��ت اهلل س��بحانی از مراج��ع تقلید به 
مناسبت شهادت امام جمعه کازرون پیامی 

صادر کرد.
در پی��ام آیت اهلل جعفر س��بحانی آمده 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه ناگوار و جانسوز شهادت گونه عالم 
فرزانه مجاهد فی س��بیل اهلل جناب حجت 
االس��الم والمسلمین خرس��ند امام جمعه 

محترم شهرس��تان کازرون مایه تأسف و تأثّر 
گردید.

این عالم بزرگوار در ش��ب قدر پس از انجام 
مراس��م، جام ش��هادت نوش��ید. ما این حادثه 
ناگ��وار را به حضرت، ول��ی عصر )عج( و علماء 
و دانش��مندان منطقه و مردم ش��ریف کازرون 
باالخ��ص ب��ه بازمان��دگان آن عزیز تس��لیت 
می گوییم و برای آن ش��هید بزرگوار علو درجه 

خواهانیم.
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جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم در پی 
ش��هادت مظلومانه حجت االسالم والمسلمین 

خرسند )ره( پیام تسلیت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حض��رت  مظلومان��ه  ش��هادت  خب��ر 
حجت االسالم والمسلمین محمد خرسند)ره(، 
امام جمعه فقی��د کازرون، موجب تألم و تأثر 

فراوان گردید.
این روحانی مب��ارز و انقالبی که همچون 
ام��ام و مقت��دای خوی��ش در س��حرگاه ماه 
مبارك رمضان و بعد از توس��ل به پیش��گاه 
خ��دای متع��ال و برگزاری مراس��م پرفیض 
احیای ش��ب بیس��ت و س��وم به ضرب تیغ 
رهروان ش��یطان به ش��هادت رس��ید، قریب 
یک دهه در س��نگر امامت جمعه، خالصانه و 
مؤمنانه برای تقویت و ارتقاء س��طح فرهنگ 
دین��ی و باوره��ای اعتق��ادی م��ردم به ویژه 
جوانان، مجاهدت و تالش وافر داش��ت و در 
این جایگاه، دوس��تی صدیق و محوری مورد 
اعتماد برای متدیّنان و نیروهای ارزش��ی در 
شهرس��تان کازرون و حتی استان فارس بود 
و ب��ه مردم خدمت نمود و از هیچ کوشش��ی 
جهت برپایی آرامش در این شهرستان دریغ 

نکرد.
جامع��ه مدرس��ین ح��وزه علمی��ه ق��م 
ش��هادت آن روحان��ی خ��دوم، انقالب��ی و 

بصی��ر را به حض��رت ولی عص��ر »عجل اهلل 
تعالی فرجه الش��ریف«، مقام معظم رهبری 
»مدظله العال��ی«، حوزه های علمیه اس��تان 
ف��ارس، مردم غی��ور و با محب��ت کازرون و 
خان��واده محترم ای��ن فاضل عزیز تس��لیت 
ع��رض نم��وده و از درگاه خداوند س��بحان 
برای آن مجاهد شهید غفران و رحمت الهی 

مسئلت می نماید.
همچنی��ن از مقام��ات امنیت��ی و قضایی 
درخواست می نماید، به دور از ساده انگاری، 

ضمن بررسی ریشه ها و علل چنین تفکرات 
انحراف��ی، پش��ت صحنه های ای��ن حادثه را 
تا حص��ول نتیج��ه ی نهایی تعقی��ب نموده 
و با صدور اّش��د مجازات ب��رای این جانی و 
هم دس��تان احتمالی از تک��رار وقوع چنین 

حوادثی جلوگیری نمایند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

محمد یزدی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :

شهید خرسند محوری مورد اعتماد برای نیروهای ارزشی بود

جامعه روحانیت مبارز طی پیامی شهادت 
امام جمعه کازرون را تبریک و تسلیت گفت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
»ش��هادت هنر م��ردان خدا اس��ت« امام 

خمینی )ره(
شهادت مظلومانه روحانی مردمی، انقالبی، 
سخت کوش، مسئولیت پذیر و فرهیخته امام 
جمعه فقید کازرون حضرت حجت االس��الم 
والمسلمین حاج شیخ محمد خرسند )طاب 
ثراه( را ب��ه مردم ش��ریف و متدین کازرون 
و اس��تان ف��ارس، قاطبه روحانی��ت، اعضای 
محترم ح��زب مؤتلفه اس��المی خان��واده و 
نزدی��کان آن عزیز تبریک و تس��لیت عرض 

می کنیم.
این روحانی بزرگوار در س��نگر نماز جمعه 
با روشن بینی، هوش��مندی و مرزشناسی از 
خط صحیح ، ناب و مستقیم انقالب اسالمی 
و والیت و فرهنگ متعالی اهل بیت رس��الت 
مندانه دفاع کرد و جانانه ایستاد تا جان عزیز 
خود را دراین راه نورانی و عزت آفرین قربانی 

کرد.
این عزی��ز با دغدغ��ه من��دی و ضرورت 
حض��ور مؤث��ر و مفید سیاس��ی و اجتماعی، 
س��الیان دراز بعنوان عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی آثار ماندگاری بر جای 

گذاشت.
شهادت در شب قدر و پس از پایان مراسم 
ملکوت��ی و در آس��تانه طلوع فج��ر موهبتی 
اس��ت که نیکان و شایس��تگان توفیق دست 
یاب��ی به آن را پیدا می کنن��د؛ »طوبی له و 

حسن مآب«
از خداون��د متعال خالصانه مس��ئلت می 
کنی��م تا ای��ن روحانی فداکار و ش��هید را با 
اولیائش محشور فرماید و همه ما را قدردان 

تالش��های ایثارگرانه هم��ه مجاهدان عرصه 
ح��ق و مع��ارف حق��ه و ارزش ه��ای واالی 

اسالمی قرار دهد.
فرج م��وال ومقتدایمان حض��رت بقیه اهلل 

االعظم را نزدیک بفرماید.
رهبر معظم انقالب را طول عمر و سالمت 

و عزت عنایت فرماید.
انه ولی التوفیق
جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز :

شهید خرسند جان خود را در راه خط ناب انقالب قربانی کرد
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دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با تأکید بر 
اینکه ش��هادت حق حجت االس��الم خرسند 
ب��ود، تصریح کرد: با اینک��ه فقدان این برادر 
عزیز که چهل س��ال با او کار کردم س��خت 
است، ولی شهادت را نعمت و انعام الهی آن 

هم در شب قدر می دانم.
ح��زب  دبی��رکل  بادامچی��ان  اس��داهلل 
مؤتلف��ه اس��المی در گفت وگو ب��ا فارس، 
ضم��ن اش��اره ب��ه ت��رور حجت االس��الم 
خرس��ند عضو ش��ورای مرکزی این حزب 
و ام��ام جمعه ش��هر کازرون در ش��امگاه 
بیس��ت و س��وم رمضان اظهار داشت: من 
در س��ن دوازده س��الگی ایش��ان خدمت 
مرحوم آیت اهلل ایمانی رس��یدم و ایش��ان 
آنچن��ان آق��ای خرس��ند را تأیی��د کردند 
که ایش��ان را قائ��م مقام خ��ود در حزب 
جمهوری اس��المی کازرون ق��رار دادند و 

این به حدود س��ال 60 برمی گردد.
وی افزود:  از آن تاریخ ایشان در این کشور 
منش��أ خدمات بسیار ارزشمندی بوده است. 
روحانی پاك، ساده زیست، انقالبی، جهادگر 
به معن��ای واقعی، ص��ادق و مردمی همگی 
ویژگی هایی اس��ت که ایش��ان دارا بود. چه 
هنگامی که مسئول حزب جمهوری اسالمی 
در کازرون بود و چه زمانی که مسئول حزب 
مؤتلفه اس��المی در کازرون شد، بعد هم در 
این مسیر به امامت جمعه این شهر منصوب 
شد و منشأ خدمات بسیار زیادی در آن شهر 

شد.
وی ادام��ه داد: وحدت و همراهی با مردم 
و حضور در تم��ام صحنه ها به ویژه در فتنه 
۸۸ که وجود ایشان توانست یک موج عظیم 
را علی��ه فتنه راه بیندازد، تنها گوش��ه ای از 
اقدامات بسیار ایش��ان در خدمت به انقالب 

اسالمی بود.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی با تأکید 

بر اینکه شهادت حق حجت االسالم خرسند 
ب��ود، تصریح کرد: با اینک��ه فقدان این برادر 
عزیز که چهل س��ال با او کار کردم س��خت 
اس��ت، ولی شهادت را نعمت و انعام الهی آن 

هم در شب قدر می دانم.
بادامچیان در تش��ریح جزئی��ات این ترور 
خاطرنش��ان ک��رد: بعد از احیای ش��ب قدر، 
ایش��ان با همسرش دم در خانه خود بود که 
این ش��خص رس��یده  و بعد می گوید با شما 
ی��ک عکس ی��ادگاری بگیرم و هم��ان جا با 
چاقو ب��ه قلب و ران ایش��ان می زند و و این 
ش��عار را می دهد که باید هم��ه روحانیت را 

بکشیم و بعد فرار می کند.
وی با تأکید بر اینکه معلوم است با برنامه 
و حس��اب ش��ده این کار انجام شده است، 
گفت:  مش��خص اس��ت که چرا سراغ کسی 
می روند که بین ائمه محترم جمعه اس��تان 
فارس چهره ای برجسته انقالبی و مؤتلفه ای 

و یار ش��هید بهش��تی و دیگران اس��ت.
دبی��رکل ح��زب مؤتلفه اس��المی با بیان 
اینک��ه به نظر م��ن این همان خ��ط تروری 
اس��ت که اس��تکبار بعد از تمام فش��ارهای 
اقتص��ادی و سیاس��ی و تحریم ها که محقق 
نش��ده اند، دوباره به حربه گذش��ته خود در 
س��ال 60 یعنی ترور برگش��ته است، اظهار 

داش��ت: بنابراین باید هم��ه عزیزانی که در 
کشور مس��ئولیت حفاظت برعهده شان است 
مراقبت های ویژه کنند و این توطئه استکبار 

را هم در نطفه خفه کنند.
وی افزود: فقدان آقای خرس��ند یک ثلمه 
اس��ت و رسیدن به مقام ش��هادت افتخاری 
ب��رای روحانی��ت محترم، خانواده ایش��ان و 
یارانش��ان باالخص در حزب مؤتلفه اسالمی 

است.
وی با اش��اره به اینکه ما خط ش��هادت را 
در مؤتلفه از امانی، اندرزگو و دیگران داریم، 
تصری��ح کرد: ب��ا این وجود مراقب��ت از این 
عزیزان الزم اس��ت و ب��ا اینکه امام جمعه ای 
با چنین موقعیت��ی بودند حفاظت کاملی از 

ایشان انجام نشده بود.
وی در پایان با بیان اینکه این نوع ترورها 
از نگاه کسانی که تجربه مبارزه با استکبار و 
همراهی شهدا را داش��تند، قضیه اش روشن 
اس��ت، تصریح کرد: کاماًل معلوم اس��ت که 
این آغاز خط تروری اس��ت که باید در نطفه 

خنثی شود.
وی با اظهار تأسف از حادثه مشابه شهادت 
طلبه همدانی در اردیبهشت ماه توسط یکی 
از اوب��اش متأثر از فض��ای مجازی گفت: اگر 
چه این ن��وع اقدامات جنایتکارانه مظلومیت 
روحانی��ت مردمی و خدمتگ��زار و انقالبی را 
اثبات و جای��گاه آنها در گروه های مرجع را 
ارتقاء می دهد، ولی در جامعه اسالمی نباید 
اشرار و ضد انقالب و اراذل در فضای حقیقی 
و مجازی در امنیت بوده و نیروهای انقالبی، 
ط��الب و آمران به معروف و ناهیان از منکر، 

امنیت نداشته باشند.
بادامچیان افزود: ت��ا چه زمانی باید تاوان 
ناکارآم��دی و ضعف و ناتوانی دس��تگاه های 
اجرایی در حل مش��کالت مردم را، روحانیت 

و نیروهای انقالب بدهند؟

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

این آغاز خط تروری است که باید در نطفه خنثی شود

وح�دت و همراهی ب�ا مردم و 
حضور در تمام صحنه ها به ویژه 
در فتن�ه ۸۸ ك�ه وجود ایش�ان 
توانست یك موج عظیم را علیه 
فتنه راه بیندازد، تنها گوش�ه ای 
از اقدام�ات بس�یار ایش�ان در 

خدمت به انقالب اسالمی بود
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نای��ب رئیس ش��ورای مرک��زی حزب 
موتلفه اس��المی در آغاز جلسه این هفته 
شورا در رابطه با ش��هادت حجه االسالم  
خرسند گفت: ش��هادت روحانی مجاهد 
و مخلص و والئی،مرحوم حجه االس��الم 
خرسند عضو شورای مرکزی وامام جمعه 
ی کازرون بدس��ت عوامل فرقه انحرافی 
که امروز با حضور گس��ترده و چشمگیر 
مردم کازرون به خاك س��پرده ش��د ،هم 
تاثر داش��ت و هم هشدار! از دست رفتن 
این س��رمایه اجتماع��ی و اعتباری برای 
حزب،ثلم��ه ای جب��ران ناپذی��ر و برای 
جامعه اس��المی نش��انه و عالمتی از یک 
توطئه ی حس��اب ش��ده علیه روحانیت 

است. 
حمیدرض��ا ترق��ی اف��زود :عملک��رد 
بعضی روحانی��ون در بعضی دولتها مثل 
اکنون ،متاس��فانه موجب کاهش سرمایه 
اجتماع��ی روحانیت و تن��زل جایگاه این 
قش��ر مهم در گروهه��ای مرجع گردیده 
اس��ت .عوامل ضد انقالب با همدس��تی 
جریان ض��د روحانی��ت در داخل مدتی 
است دست به سمپاشی و تخریب جایگاه 
روحانی��ت در افکار عموم��ی زده و تمام 
تالش خ��ود را بر کم اثر س��اختن نقش 
روحانی��ت در هدای��ت معن��وی و فکری 
جامعه گذاشته اند و این هشدار و خطری 
اس��ت که انقالب اس��المی را تهدید می 
کند .تداوم این روند )ضدیت با روحانیت 
(به هم��ان جایی ختم می ش��ود که در 

کربال و عاشورا اتفاق افتاد !
وی ب��ا عمی��ق دانس��تن ای��ن توطئه 
تصری��ح ک��رد: اینکه همه قات��الن چند 

ماه اخیر روحانیت در مش��هد و همدان و 
ته��ران و کازرون ،از عناصر اوباش و غیر 
سیاس��ی و یا منحرف قلمداد می ش��وند 
،تصادفی اس��ت؟ یا اینکه دستهایی  می 
خواهند روحانیت کش��ی را غیر سیاسی 
جل��وه دهند؟ من معتق��دم این تحرکات 
با برنامه ریزی انجام ش��ده و پشت پرده 
آن باید شناس��ائی ش��ود . زی��را یقینا با 
تحلیل واقع بینان��ه و عمیق تر می توان 
توطئه را کش��ف کرد .چ��را باید هزینه نا 
کار آمدی مس��ئولین اجرایی را روحانیت 
بپ��ردازد؟ چرا به تحرکات علیه روحانیت 
در دس��تگاههای اطالعات��ی و امنیت��ی 

حساسیت الزم نشان داده نمی شود.؟
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی تاکید کرد: شهید هاشمی نژاد در 
سال ش��صت به خاطر همین کم توجهی 
به روحانیت سیاسی و تشکیالتی از سوی 
دستگاههای امنیتی و اطالعاتی به شهادت 
رس��ید . اگ��ر امروز جلو ای��ن حرکت ضد 
روحانیت با قاطعیت گرفته نش��ود ، معلوم 

نیست چه آینده ای تقدیر شود .
وی از پی��ام مق��ام معظ��م رهبری و 
مراج��ع تقلی��د و دیگر ش��خصیت ها به 
مناس��بت این شهادت قدردانی کرده ،آن 

را نش��انه اخالص، ف��داکاری ، موفقیت و 
تالش مستمر این روحانی شهید دانست .

همچنین نایب رییس شورای مرکزی 
ح��زب مؤتلفه اس��المی گفت: ش��هادت 
روحانی مجاهد و انقالبی حجه االس��الم 
خرس��ند ،عضو ش��ورای مرک��زی و امام 
جمعه کازرون به دس��ت یک تروریس��ت 
ض��د روحانی و منحرف فکری زنگ خطر 
دیگری اس��ت ب��رای مس��ئولین امنیتی 
کش��ور که حوادث مش��ابه در همدان و 
مشهد و تهران و حتی مناطق اهل سنت 
را به عنوان یک جریان ضد روحانیت که 
از طری��ق ضد انقالب در فضای مجازی و 
فرقه های انحرافی ترویج می ش��ود، مورد 

تجزیه و تحلیل و برخورد قرار دهند.
حمی��د رض��ا ترق��ی در گفتگ��و ب��ا 
نمانی��وز گفت: تکرار ای��ن حوادث ضعف 
دستگاههای اطالعاتی و فقدان حساسیت 
الزم نس��بت به تحرکات ای��ن عناصر در 
جامعه اس��ت که باید م��ورد تجدید نظر 

قرار گیرد .
وی تصریح کرد: فردی که این اقدام را 
انجام داده ظاهراً از اعضای فرقه های ضاله 
بوده که در ضدیت با روحانیت هستند و 
شعاری هم که پس از اقدام جنایت کارانه 
خود گفته اس��ت که ما باید روحانیون را 

از بین ببریم.
ترقی در پایان با بیان اینکه ش��هادت 
این عزیز مخلص و تشکیالتی برای مردم 
ف��ارس و ح��زب موتلفه ضایع��ه جبران 
ناپذیری بود ، اب��راز امیدواری کرد که او 
با امیر مومنان علی علیه الس��الم محشور 

گردد

حمیدرضا ترقی:

 جریان مخالف روحانیت از طریق 
ضد انقالب در فضای مجازی ترویج می شود

عملكرد بعضی روحانیون در بعضی 
دولتها، مثل اكنون ،متاس�فانه موجب 
كاهش س�رمایه اجتماعی روحانیت و 
تنزل جایگاه این قشر مهم در گروههای 

مرجع گردیده است
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یکماه پیش، 
ک��ه  زمان��ی 
اولیه  خبرهای 
قت��ل طلبه همدان��ی فروکش ک��رد، نگاه ها 
متوجه س��بک زندگی خاص حّجت االسالم 
قاسمی و روحیات و تفکرات وی شد. طلبه ای 
ساده زیست، خانواده دوست و طرفدار نظام و 
رهبری. گلوله فرد جاهل و شرور بر پیشانی 
کس��ی نقش بس��ته بود که نشانه های اسالم 

ناب را با خود همراه داشت.
ح��ال کمتر از یک م��اه از آن حادثه تلخ، 
ش��اگرد دیگری از مکتب امام صادق)ع(، در 
بهتری��ن لحظات ماه مبارك رمضان و ش��ب 
ق��در، به خ��ون خ��ود می غلتد و ب��ار دیگر 

مظلومیت روحانیت را به رخ می کشد.
اگرچ��ه حّجت االس��الم محّمد خرس��ند 
برخ��الف طلبه همدانی، چهره ای ش��ناخته 
شده محس��وب می ش��ود و در قامت امامت 
جمعه کازرون و عضویت در شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه سال ها مشغول فعالیت بود اّما 
اکنون که به درجه رفیع ش��هادت نائل آمده 
است، مرور مواضع وی از فرهنگ تا سیاست 

خالی از لطف نیست.
دچ�ار  فرهن�گ  متولی�ان  *مب�ادا 

الابالی گری فرهنگی شوند
»بنده یکی از آسیبهای عرصه فرهنگ را 
ای��ن می دانم که متولیان فرهنگی ما، معنا و 
مفهوم فرهنگ را ب��ه خوبی نفهمند و دچار 
الابالیگری فرهنگی ش��وند. اینکه مسئولین، 
فرهنگ را عرصه مبارزه تلقی نکنند و وجود 
دش��من را در عرصه فرهنگی، توهم بدانند، 
این بزرگترین خطر و آسیب است، اما زمانی 

که م��ا فرهنگ را عرصه کارزار بدانیم، اینجا 
است که مجاهدت و مبارزه و مقاومت مفهوم 

پیدا می کند.
احس��اس خط��ری که به انس��ان دس��ت 
می دهد این اس��ت ک��ه یک ع��ده ای دچار 
وادادگی و انفعال ش��ده اند و در برابر تهاجم 
فرهنگ��ی غرب، دستهایش��ان را باال برده اند 
و تغیی��ر هویت داده اند. ل��ذا می بینیم که 
ارزش ها و اولویتهایش��ان تغییر پیدا می کند. 

همه اینها خطر محسوب می شوند«. 
*شكس�تن قب�ح مذاك�ره، یك�ی از 

راه های نفوذ آمریكاست
غرض آمریکای��ی ها از مذاکرات هس��ته 

ای، حل مشکل هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران نبوده اس��ت. آنها خوب می دانس��تند 
و می دانن��د که جمهوری اس��المی به دنبال 
فناوری نظامی برای موضوع هسته ای نبوده 
و نیس��ت ... هدف آنها این ب��ود که به بهانه 
توافق هسته ای و ارتباطاتی که با جمهوری 
اس��المی برقرار می شود، بتوانند در کشور ما 
اخت��الف بیاندازند و یک عده ای را به عنوان 
مواف��ق و عده ای دیگر را ب��ه عنوان مخالف 
وادار به ایجاد فضای دوقطبی در کشور کنند 
... امروز بحث نفوذ، بحثی جدی اس��ت. نفوذ 

فقط این نیس��ت که دش��من، جاس��وس به 
داخل ما بفرس��تد. برای آنها، نفوذ فکری از 
همه چیز مهم تر است؛ اینکه بتوانند در فکر 
و اندیشه تصمیم گیران و تصمیم سازان ما، 
رسوخ کنند و بتوانند آنها را از رسالت هایی  
که انقالب اسالمی برعهده مسئولین گذاشته 
دور کنن��د و به این باور برس��ند که اهداف 
و آرمانه��ای انقالب اس��المی، قابلیت تحقق 
و عملی ش��دن ندارند، ش��عارهای انقالب را 
ش��عارهای پوچ و بی معن��ا بپندارند و برخی 

ها را از گذشته انقالبی خودشان نادم کند.
دش��من در صدد تقویت ای��ن جریان، در 
مقاب��ل جریان اصیل و انقالبی اس��ت. هدف 
عم��ده آنها از نفوذ، این ش��کل ن��رم از نفوذ 
اس��ت؛ وگرنه الحمدهلل با سیستم اطالعاتی 
که در کشور ما وجود دارد و اقتداری که در 
نیروهای مس��لح ما وجود دارد، امکان اینکه 
آنها بتوانند نیروهای خودشان را به کشور ما 

نفوذ بدهند بسیار کم است.
نفوذ آنها بیش��تر نفوذ بر فکر، اندیش��ه و بر 
افکار عمومی، بویژه بر فکر و اندیش��ه تصمیم 
گیرن��دگان و تصمیم س��ازان در مراکز قدرت 
جمهوری اسالمی است. یکی از راه های نفوذ، 
شکس��تن قبح مذاکره و رابطه با آمریکا است. 
اینکه مقام معظم رهب��ری فرمودند به غیر از 
برجام در هیچ موضوع دیگری نباید با آمریکایی 

ها مذاکره بشود به همین خاطر است.
*عملی كردن سخنان رهبری، وظیفه 

شرعی و قانونی مسئوالن
اجرایی و عملی کردن فرمایشات رهبری، 
وظیفه قانونی و شرعی همه مسئولین است؛ 
یعنی وقتی که مق��ام معظم رهبری مطالبه 

بازخوانی مواضع شهید حجت االسالم محمد خرسند:

 هرگاه به غرب زده ها میدان داده شد 
ضربه خوردیم

از آس�یبهای عرص�ه  بن�ده یك�ی 
فرهن�گ را ای�ن می دانم ك�ه متولیان 
فرهنگی ما، معن�ا و مفهوم فرهنگ را 
به خوب�ی نفهمند و دچ�ار الابالیگری 

فرهنگی شوند

احد شیرزاد

روزنامه نگار
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و وظیفه ای را معی��ن می کنند، هم وظیفه 
قانونی و هم وظیفه شرعی همگان است که 

به آن عمل کنند. 
*مذاك�ره با كدخ�دا، نوچه های او را 

پرروتر كرد
قرار بود با کدخدا مذاکره بش��ود تا نوچه 
های کدخدا مزاحمتی ایجاد نکنند و پررویی 
نکنند، اما دیدیم که مذاکره با کدخدا، نوچه 
های او را هم پررو تر کرده اس��ت و ما امروز 
می بینیم که قطر، عربستان، کویت و امارات 
پ��ا را از گلیم خودش��ان درازتر ک��رده اند و 
غرور ملی ایرانیان خدش��ه دار ش��ده است. 
خب این وظیفه اولیه دولت و بویژه دستگاه 
سیاست خارجی ما اس��ت که عکس العمل 
نش��ان دهد. متأسفانه نه تنها شاهد برخورد 
نب��وده ایم بلکه در برخی م��وارد، امتیازاتی 
ه��م داده ش��ده اس��ت! مثل همی��ن تغییر 
معاون وزیر خارجه که یکی از خواسته های 
س��عودی ها بوده اس��ت. حاال تغییر یک امر 
طبیعی است، اما شما چرا باید تغییری انجام 
بدهید که خواس��ته دش��منان ما بوده و بعد 
در رس��انه های بین الملی اینگونه استنباط 
ش��ود که جمهوری اسالمی با این کار، قصد 
امتیاز دادن به عربستان را داشته است.امروز 
باید کشور و دولت ما، از تمام ظرفیت خود، 
از جمل��ه نفوذی ک��ه در منطقه داریم و نیز 
از طریق سازمان کنفرانس اسالمی استفاده 
کنیم و با به خدمت گرفتن وکالی زبردست، 
از مجامع حقوقی بی��ن الملی پیگیری های 
الزم را انجام دهیم تا رژیم عربستان را وادار 
به پذیرش مس��ئولیت خود در قبال جنایت 
منا کنند تا التیامی باشد بر داغی که خانواده 
های حجاج بیت اهلل الحرام متحمل شده اند.
*برخی  جریان ها وقتی رأی نمی آورند 

آرای مردم را پوپولیستی می خوانند
بهتر اس��ت که جریانات سیاسی، از رأی 
و خواس��ته مردم اس��تفاده اب��زاری نکنند و 
اینگونه نباش��د که وقتی اتفاقی به نفع آنها 
رق��م م��ی خ��ورد، آن را حماس��ه و حضور 

باش��کوه مردم قلمداد کنند و هر کجا که به 
نفع آنها نیس��ت، آراء پوپولیستی و توده ای 
قلمداد کنند و برای آن ارزشی قائل نباشند.

نمونه های فراوانی وجود دارد. شما ببیند 
در انتخاب��ات ه��ای گوناگون، ای��ن جریان 
هرگاه که موفق ش��ده است، آن را در بوق و 
کرنا کرده اند و از آراء مردم دم می زنند؛ اما 
هر گاه رأی نیاورده اند، اصل انتخابات را زیر 
س��ؤال برده اند. یعنی انتخابات و رأی مردم 

نزد جریان فتنه گر، زمانی ارزش دارد که به 
نفع آنها باشد. در بحث حقوق بشر، در بحث 
آزادی ه��ای مدنی و در هم��ه این مقوالت، 
آقای��ان دچ��ار تناقض در گفت��ار و عملکرد 
هس��تند. بدی ه��ای دیگ��ران را خوب می 
پندارند؛ خوبی های نظام جمهوری اسالمی 

را زشت جلوه می دهند.
*دش�من، دوس�تی اش نیز دش�منی 

است
خواص باید بصیرت داشته باشند، مرعوب 
نشوند و حب جاه و مقام آنها را فریب ندهد؛ 
در دف��اع از نظام و نه گفتن به دش��من؛ که 
همانا مق��ام معظم رهب��ری از آن به عنوان 
جهاد کبیر یاد کردند تردید نکنند. دشمن، 
دوس��تی اش نیز دشمنی است؛ یعنی اگر در 
جایی هم ادعای دوس��تی می کند، این یک 
نوع دش��منی است و او مترصد این است که 
از فرصت بوجود آمده اس��تفاده کند و اصل 
نظام اسالمی را از بین ببرد. بنابراین خواص 
باید مراقب باشند و با تدبیر و تبعیت محض 
از والیت و رهب��ری حرکت کنند. در جنگ 
احزاب نیز مسلمانها پشت سر پیامبر حرکت 

می کردند و تابع ایشان بودند و در حالی که 
این جنگ در فصل سرما بوقوع پیوسته بود، 
آنها سرما، گرس��نگی و بی خوابی را تحمل 
کردند و با مقاومت خود، دش��من را مجبور 
به عقب نش��ینی و بازگش��ت به مکه کردند 
و بدی��ن طری��ق، زمینه فتح مک��ه از جنگ 
احزاب فراهم ش��د. امروز هم اگر ما از عربده 
های دش��من نترس��یم و با محوریت والیت 
و رهب��ری هم��دل و همزبان باش��یم، قطعاً 
دشمن شکس��ت خواهد خورد و نقشه های 

او نقش برآب خواهد شد.
*ه�رگاه بچه ه�ای انق�الب را ب�اور 
نكردن�د و ب�ه غرب زده ها می�دان داده 

شد، ضربه خوردیم
یکی از امتیازات انقالب اسالمی، رویش ها 
و تربیت کردن انسانهای شایسته ای است که 
ش��ما امروز نمونه آن را در لبنان، فلسطین، 
یمن، بحرین، سوریه، عراق و افغانستان شاهد 
هس��تید. این هایی که امروز با این جریانات 
تکفی��ری مبارزه می کنن��د، تربیت یافتگان 
انقالب اس��المی هس��تند. در خود کشور ما، 
ای��ن تح��والت بزرگی که بوج��ود آمده، این 
خودکفایی که بوج��ود آمده و این اعتماد به 
نفسی که ایجاد شده، همگی ناشی از میدان 
دادن به بچه های انقالب و کادرس��ازی که از 
آنها صورت گرفته بوده اس��ت.در مقابل، هر 
ج��ا که بچه های انقالب را باور نکردند، آنها 
را پ��س زدند و به غ��رب زده ها میدان داده 
ش��د، ما به مشکل بر خوردیم. امروز اقتصاد 
ما مش��کل دارد، چون می خواهیم با روحیه 
غیر جهادی و نس��خه های غربی نظیر بانک 
جهان��ی، اقتصادمان را س��امان بدهیم؛ خب 
وض��ع اقتصاد م��ا نه تنها بهتر نش��ده، بلکه 
روز به روز مش��کالت بیش��تر شده است. اما 
اگ��ر بچه های انقالب را ب��اور کنیم، به آنها 
بها بدهیم و امکانات الزم را در اختیارش��ان 
قرار دهیم، قطعاً مش��کالت اقتصادی ما هم 
بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی حل خواهد 

شد.

ق�رار بود ب�ا كدخدا مذاكره بش�ود 
تا نوچه های كدخ�دا مزاحمتی ایجاد 
نكنن�د و پررویی نكنند، اما دیدیم كه 
مذاكره با كدخ�دا، نوچه های او را هم 

پررو تر كرده است
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ش��هید 
مظل��وم حجت 
االسالم خرسند 
امام جمعه شهر انقالبی کازرون، دبیر حزب 
موتلفه اسالمی این ش��هر وعضور شورای 
مرکزی حزب بود. انتساب صفت مظلومیت 
وپرتالش و موفق با زینت دعا وتضرع، آنهم 
درشبی به عظمت قدر، از سوی مقام معظم 
رهبری، نشانه ایمان وروحیه انقالبی وجهاد 
مس��تمری بود که همس��نگران آن شهید 
عزیز همواره شاهد آن بودند. یکی از ابعاد 
فعالیت ایش��ان عالوه بر اداره جبهه نورانی 
نماز جمعه، حضور پ��ر تحرك و منظمی 
بوده که درغالب جلس��ات هفتگی شورای 
مرکزی حزب درتهران داش��ته و درحوزه 
های متفاوت اجتماعی وفرهنگی وسیاسی 

پیگیر خدمات و امور مردم بوده اند.
ش��هید خرس��ند چنین روحی��ه جهاد 
وتالش و نظم تش��کیالتی را از اوان جوانی 
در حزب جمهوری اسالمی با الگو پذیری 
از ش��هید مظلوم بهش��تی وش��هید باهنر 
ومقام معظم رهب��ری که دبیر کلی حزب 
را به عهده داشته اند، درخود پرورش داده 
اند واین درحالی بود که آن ش��هید موفق، 
نیز حضور مستمر در جبهه های جنگ را 

داشته وبه زینت جانبازی مزین بوده اند. 
خردادماه س��ند افتخار گذرگاه شهادت 
ب��رای موتلف��ه ایی هایی اس��ت که در26 
خ��رداد 43 باش��هادت آن چهار ش��هید 
یورش��گر به ظلم زم��ان وقضی��ه ننگین 
کاپیتوالس��یون، وبا یاری امام راحل آغاز، 
وام��روز هم مزین به خون س��رخ ش��هید 
مظلوم خرسند اس��ت. بدرستی می توان 
گف��ت وجه تمایز تش��کیالت و حزبی که 
بزرگانی چون امانی ها، بهشتی ها، مطهری 
ه��ا والجوردی ه��ا، خدمتگ��زار مردمی و 
انقالبی آن ب��وده اند، با حزب باز هایی که 
تشکیالت رابرای پست و قدرت و ثروت و 

رانت و خود می خواهند، دراین است که در 
آن یکی س��ران اش به اردوگاه استکباری 
معاویه زمان پناه می برند وسر دمدار آشوب 
وفتنه وبراندازی وجاسوس��ی میش��وندواز 
گذرگاه غلطیدن از مسیر مکنت و قدرت و 
اشرافیگری و عوامفریبی و فمنیست بازی، 
گلول��ه به حلقوم امنیت خان��واده وحقوق 
شهر وندی ش��لیک می کنند. ولی دراین 
یکی گلوله غضب الهی وغرش امام خمینی 
وانتقام شهدای 15 خرداد وحقوق طبیعی 
یک ملت استقالل خواه و آزادیخواه،توسط 
بنیانگذار آن موتلفه به حلقوم حس��نعلی 
منصور عامل مزدور اس��تعمار واس��تکبار 

شلیک می شود.
این چنین است که ش��هید خرسند با 
کارت عضویت موتلفه اس��المی باید باگذر 
از خط س��رخ ش��هادت، به ذبحگاه مبارزه 
باجهل وذ لت پذیری وعوامل استکبار برود، 

تا خون اوپیام ساز باشد.
ما ش��هید خر س��ندهای زیادی تقدیم 
کردی��م وازای��ن به بعد هم ب��رای اعتالی 
کلمه توحیدو مبارزه ب��ا نفاق ونفوذیهای 
داخلی و مس��لمان پروری ومومن پروری، 
کارگزارخدمتگ��زار اس��المی و  گس��تر ه 
جغرافیای مقاومت و مح��و حضور عوامل 
اس��تکبار در جهان اسالم و تحقق منویات 
و اندیش��ه های امام راح��ل و مقام معظم 
رهبری همچنان باید شهید خر سندها را 

تقدیم نماییم.
کسانی که سالها باشهید مانوس بوده اند، 
می دانند، آن عزیز برجستگی های سیاسی 
وتبلیغی وپیش نم��ازی وفعالیت جهادی 
ورزمندگی  وخدمتگزآری وتش��کیالتی و 
نظم پذیری وروش��نگری همواره خود را 
ازبستر بسته معرفتی وعلمی و ب خصوص 
س��جایای اخالق��ی خود داش��ت. اخالق 
خودسازی، همان تحفه ایی که امام راحل 
ب��ه نظام مدیریتی ما هدیه داده اند که؛ تا 

خودتان را نساخته اید، مسئولیت نپذیرید. 
فقدان این همان بلیه ای اس��ت که امروز 
دامنگیر نظام مدیریتی ما گردیده اس��ت، 
و جبهه نفاق و استکبار دائم در شیپورها 
می دمند که جرا مقام معظم رهبری بااین 
نوع مدیرانی ک��ه از نردبان رای ملت باال 
رفته اند، وباال می روند، برخورد نمی کند، 
درحالی که خ��دای متعال هم کمینگاهی 
ش��یطان را اجازه داد وهم عقل واختیار را 
با انسان دادتا بتوان به عرش اعال هم پرواز 
کرد ونمونه های زیادی را در همین دوران 
ودرهمین انقالب ودرهمین روزها تجربه 

کرده ایم. 
گم��ان نکنیم امثال ش��هید همدانی و 
شهید حججی و شهید خرسند از مصادیق 
آن تحفه ها ی امام راحل نیس��تند که در 
رکاب امثال شهید مطهری و شهید بهشتی 
وهزاران شهید این انقالب، درحوادث زمان 
و آزمایش هاو فتنه هاپیروز وسر بلند شدند 
تاجایی که درشب قدر ولحظات استغاثه و 
انابه و توبه و آن هم درحزن ش��هادت اول 
شهید محراب، شهید خر سند هم خلعت 
ش��هادت محراب  را میگیرند و هم افتخار 
مدال ش��هادت را از قل��م عرفانی ومعنوی 

رهبری در یافت می کنند.
 این چنین اس��ت که آن شقی بدبخت 
عاقبت نه به خیر هرکه بود وهرجه بود جا 
پای ابن ملجم ملعون گذاش��ت. آن نگون 
بخت به هرح��ال راه نگون بختی درپیش 
گرفته بود، ولی اینکه آن تیغ زهر آگین اش 
نصیب آن امام جمعه مومن و فعال وموفق 
گردید، توفیقی آرزو مندانه برای  خرسند 
بودکه تبس��م خرسندی رابر لبانش نشاند 
وخال ء فق��دان آرامش بخش وروح بخش 
بر ای ما دوستان، ومحرومیت مردم شریف 
کازرون از وج��ود آن ی��ار وفادار، و عبر تی 
هم برای مسؤالن نظام که به امانتهای الهی 

چگونه می نگر ند، خواهدبود

 شهید خرسند درگذر گاه شهادت موتلفه اسالمی
نصر عزیزی

عضو شورای مركزی
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عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
ش��هادت امام جمعه کازرون را نشان دهنده 
اوج کینه منافقان نس��بت به اف��راد انقالبی 
دانس��ت و خواس��تار دس��تگیری و مجازات 

عامالن آن شد.
محمدکاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار 
ح��وزه احزاب و تش��کل های گروه سیاس��ی 
خبرگ��زاری آن��ا، ضمن اش��اره به ش��هادت 
حجت االسالم خرس��ند امام جمعه کازرون، 
ای��ن واقعه را به مردم مس��لمان کش��ورمان 
تس��لیت و اظهار کرد: حجت االسالم خرسند 
از ائم��ه جمعه ای ب��ود که س��ابقه مبارزاتی 

طوالنی در کارنامه خود دارد.
وی اف��زود: ش��هید خرس��ند از مب��ارزان 
قدیمی و جانبازان جنگ تحمیلی اس��ت که 
درس و تحصی��ل در ق��م را رها کرده و برای 
پذیرفتن امامت جمعه کازرون به این ش��هر 

مهاجرت کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
تصریح ک��رد: امام جمعه ش��هید کازرون از 
اعضای حزب جمهوری اسالمی ایران بود که 
در سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی 
به تدبیر شهید بهشتی و مقام معظم رهبری 

تشکیل شد.
وی ضم��ن اش��اره ب��ه کین��ه منافقان و 
دش��منان نس��بت به اف��راد انقالب��ی یادآور 
ش��د: منافقان همیش��ه از اف��رادی همچون 

حجت االس��الم خرسند کینه به دل داشته و 
این بار نیز در ش��ب قدر دست به این انتقام 

کور زدند.
انبارلویی ادامه داد: البته در دقایق ابتدایی 
وقوع این ترور در اطالعیه نیروی انتظامی از 
عبارت قتل و ج��ان باختن برای امام جمعه 
ش��هید کازرون استفاده ش��د که غلط بود و 
ب��ه اذعان مقامات محلی کازرون و همچنین 
مس��ئوالن امر، حجت االس��الم خرس��ند به 

شهادت رسیده است.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
عنوان ک��رد: امام جمع��ه کازرون در کنگره 
حزب مؤتلفه به عنوان عضو شورای مرکزی 
این حزب انتخاب شده بود و در این حوزه از 

فعاالن انقالبی محسوب می شد.
این فعال سیاس��ی ضمن اشاره به نحوه به 
ش��هادت رس��یدن امام جمعه کازرون اضافه 
ک��رد: حجت االس��الم خرس��ند را در مقابل 
دیدگان فرزند و همسرش به شهادت رساندند 
که اوج وقاحت و پستی منافقان را می رساند.

محمدکاظم انبارلویی :

نحوه شهادت خرسند بیانگر اوج کینه منافقان از انقالبیون است

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: ش��هید خرس��ند نقش برجسته ای در 

دفع فتنه اخیر کازرون داشت.
در  ذاکری  محمدحس��ن  حجت االس��الم 
گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل های 
گ��روه سیاس��ی خبرگزاری آن��ا، اظهار کرد: 
شهید خرس��ند یکی از روحانیون به معنای 
واقعی کلمه مردمی بود و به دلیل سال های 
متمادی که در قم س��کونت داش��تند، دفتر 

مؤتلفه اس��المی در قم را به محلی برای رفع 
مشکالت نیازمندان تبدیل کرده بود.

وی ادام��ه داد: ش��هید خرس��ند در کنار 
فعالیت های تش��کلی و سیاس��ی خود در قم 
برای رفع نیازمندی نیازمندان تالش بسیاری 
کرد و به همین جهت در میان سیاسیون قم 

چهره مقبولی محسوب می شد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
تصریح کرد: ش��هید خرس��ند س��ال ها رابط 

مؤتلفه اس��المی با مراجع قم بود و نیز رابطه 
بسیار خوب و صمیمی با مراجع عظام تقلید 
داش��ت. همچنین شهید خرس��ند در میان 
م��ردم کازرون از محبوبیت باالیی برخوردار 
بود و مراج��ع تقلید از ای��ن موضوع آگاهی 
داش��تند و نیز ایش��ان از تریبون نماز جمعه 
برای ارتقای شرایط کازرون و رفع مشکالت 

مردم استفاده می کردند.
ذاک��ری ادامه داد: ش��هید خرس��ند نقش 
برجسته ای در دفع فتنه اخیر کازرون داشتند 
و همه می دانستند که اگر ایشان نبودند معلوم 
نبود ماجرای فتنه به کجا ختم می شد؛ لذا به 
دلیل ش��ناخت کامل وی به شرایط کازرون، 

توانست بالفاصله فتنه را در نطفه خفه کند.
وی تصری��ح کرد: والیت مداری، اس��تواری و 
تقوا از ویژگی های شخصیتی شهید خرسند به 
حساب می آید. همچنین هیچ گاه شهید خرسند 
در دفاع از والیت فقیه کوتاه نمی آمد؛ لذا شهادت 

ایشان ثلمه ای به بدنه روحانیت وارد کرد.
وی گفت: شهید خرسند در نهایت غربت 
و مظلومیت به شهادت رسیدند؛ لذا امیدوارم 
که عوامل پیدا و پنهان این موضوع شناسایی 
ش��وند؛ زیرا ای��ن یک قتل عادی نیس��ت و 
ضروری است که دستگاه انتظامی به وظیفه 

خود عمل کند.

حجت االسالم محمدحسن ذاکری:

شهید خرسند دفتر مؤتلفه را محل رفع مشکالت مردم کرده بود
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شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از 
همه دس��تگاه های مسؤول خواست در اِعمال 
اش��د مجازات ب��رای عوامل اصل��ی و فرعی 
ش��هادت حجت االسالم خرس��ند با قاطعیت 

عمل کنند. 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در 
پی ش��هادت امام جمع��ه کازرون اطالعیه ای 

صادر کرد.
متن اطالعیه ش��ورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه کشور به این شرح است:
انا هلل و انا الیه راجعون

ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمع��ه، ب��ا 
محکومیت اقدام وحشیانه و زبونانه ای که در به 
شهادت رس��انیدن امام جمعه فاضل، مردمی و 
انقالبی شهرستان کازرون صورت پذیرفت، عروج 
ملکوتی و وصال آن واصل الی اهلل را با شهادت، 
در سحرگاه سومین شب از لیالی قدر و بالفاصله 
پس از برگزاری مراسم احیاء، به پیشگاه حضرت 
ولی عصر)ارواحنا لت��راب مقدمه الفداء( ، رهبر 
عالیقدر انقالب)مدظله العالی(، نماینده مکرم ولی 
فقیه در استان فارس، روحانیت معظم و عموم 
مردم شریف، همیشه در صحنه و قدرشناس این 
شهرستان شهیدپرور که از پیشگامان و طالیه 
داران انقالب ش��کوهمند اسالمی محسوب می 
ش��وند، تبریک و تس��لیت عرض نموده و برای 
خانواده ی داغدار، بازماندگان و ارادتمندان، طلب 

صبر و اجر دارد.

جناب حجت االس��الم و المسلمین محمد 
خرس��ند )رضوان اهلل تعالی علیه(، که افتخار 
سه نوبت مجروحیت در دوران دفاع مقدس را 
در کارنامه خدمات مشعش��ع خود به این مرز 
و ب��وم ثبت کرده و م��دال جانبازی بر گردن 
آویخت��ه بود، بیش از یک ده��ه، بی تکلف و 
بی ادعا در س��نگر امامت جمعه شهرس��تان 
ب��ه جهاد فرهنگی پرداخت و به شایس��تگی، 
مق��درات الهی را در ش��ب قدربه جبران یک 
عم��ر خدم��ات صادقانه ب��ه م��ردم، با فیض 

شهادت دریافت کرد.
نه��اد نماز جمعه، ضمن تقدیر از س��رعت 
عمل نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی 
و دس��تگیری ضارب، از همه دس��تگاه های 
مسئول در حوزه ی ملی و استانی انتظار دارد 
در محاکمه و اعمال اشد مجازات برای عوامل 
اصلی و فرعی، با قاطعیت عمل کنند، تا شاهد 

تکرار چنین حوادث تأسف آوری نباشیم.
والسالم علی عباد اهلل الصالحین
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه كشور

اطالعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت امام جمعه کازرون :

شهید خرسند بی تکلف و بی ادعا به جهاد فرهنگی پرداخت

در پی ش��هادت مظلومانه حجت االس��الم 
والمسلمین خرسند، امام جمعه فقید کازرون، 
آیت اهلل دژکام نماینده مقام معظم رهبری در 
استان فارس و امام جمعه شیراز پیام تسلیتی 

صادر کرد.
آیت اهلل لطف اهلل دژکام، نماینده ولی فقیه 
در ف��ارس و امام جمعه ش��یراز، به مناس��بت 
شهادت حجت االس��الم والمسلمین خرسند، 

پیامی به شرح زیر صادر کرد:
“بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُة اْرِجعی إِلی َربِِّک  ْفُس الُْمْطَمِئَنّ ی��ا أَیَُّتَها الَنّ
ًة َفاْدُخلی فی ِعب��ادی َو اْدُخلی  راِضَی��ًة َمْرِضَیّ

َجَنّتی
ش��هادت مظلومانه حضرت حجت االسالم 
والمسلمین آقای حاج محمد خرسند قدس اهلل 
نفسه الزکیه عالم جلیل القدری که عمری را در 
س��نگر تهذیب نفس و مبارزه با رژیم منحوس 
پهلوی س��پری کرد، مایه تأسف و تألم خاطر 

اینجانب گردید.
شهادت این مبارز انقالبی و عالم جلیل القدر 
در لیله القدر نش��ان از اوج خباثت دش��منان 
دی��ن و دیانت و رذالت گروهه��ای التقاطی و 

برنامه های هدفمند آنان است.
فقدان این مجاهد فی س��بیل اهلل که بیش 

از یک دهه س��مت امامت جمعه شهرس��تان 
کازرون را بعه��ده داش��ته و خدمات ش��ایان 
توجه��ی به حوزه علمی��ه و اهالی محترم آن 
دیار مبذول داش��ته اند را به حضرت ولی اهلل 
االعظ��م روحی له الفدا، مق��ام معظم رهبری 
مدظله العالی، مراجع عظام تقلید، حوزه های 
علمیه، علما اعالم و اهالی محترم شهرس��تان 
کازرون و بیت مکرم ایش��ان تس��لیت عرض 

نموده، از خداوند متعال علّو درجات و حش��ر 
ب��ا اولیا اهلل و صالحین را برای این مبارز فقید 
و صبر و اجر برای س��ایر بازماندگان مسئلت 

می نمایم.
از تمامی دوس��تداران آن یار دیرین امام و 
رهبری درخواس��ت دارد با حضور در مراسم 
های ایش��ان، چش��م فتن��ه را ک��ور نمایند. 

والسالم”

نماینده ولی فقیه دراستان فارس:

شهادت حجت االسالم والمسلمین خرسند
 نشان از اوج خباثت دشمنان دین است
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محمد حسین خرسند، آخرین فرزند 
ش��هید حجت االس��الم حاج شیخ محمد 
خرس��ند که در زمان ش��هادت پدر، در 
ج��وار مضجع ثام��ن االئم��ه علیه آالف 
التحیه و الثناء بوده است؛ پس از تشییع 
و در شب وداع با پیکر پدر، دل نوشته ای 
برای پدر داشت که در اختیار هفته نامه 
ش��ما قرار گرفت. در ادامه نجوای خلوت 

او را می خوانیم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم باباجان ببخشید جواب تلفنهایت 
را ن��دادم؛ رفته بودم ح��رم زیارت کنم، 
موبایل��م را در حجره جا گذاش��ته بودم، 
وقتی برگش��تم حجره زنگ��ت زده بودم 
ول��ی جواب��م را ندادی. صب��ح زود رفتم 
پیش آقا، حرم. وقتی خبر شهادتت اومد 
دنیا روی س��رم خراب شد. اونجا بود که 
فهمیدم دلت برام تنگ شده بود. با مامان 
و حس��ن و علی خداحافظی کرده بودی 
ولی با من ن��ه. باباجان حاال که رفتی یه 
درخواست ازت دارم. بهم قول داده بودی 
بعد ماه رمضون مرا ببری کربال، میخوام 
به قولت عمل کنی. دلم خیلی برای امام 
حسین تنگ ش��ده، همش تو این فکرم 

که برم کربال...
باباج��ان دلم برات خیلی تنگ ش��ده، 
باباجان خیلی دلم می خواست بهت بگم 
دوستت دارم ولی رویم نشد. تو رو به اون 
بالحجتی که گفتی قسم میدم، امشب بیا 

به خوابم. دلم می خواد بشینم و یه عالمه 
باهات حرف بزنم و بگم دوستت دارم.
از اینکه نیستی گله کردم به او پدر

ام��ا همین که باز ب��ه خوابم ببینمت، 
خوب است

یادم میاد هر وقت می خواستی نصیحتم 
کنی می اومدی و جلوم مینشستی و اون 
عینکت رو در می آوردی و می گرفتی تو 
دس��تت و می گفتی وقت��ت را الکی هدر 
نده و بشین مطالعه کن. پسر خوبی برات 
نبودم می دونم ولی ازت می خوام حاللم 
کن��ی. خیلی بابای خوبی بودی برام ولی 
قدرت را ندونستم. خیلی هم زیبا رفتی، 
خوش به حالت. مث��ل مادرمون زهرا به 
پهلویت زدند و در شب عشق که از هزار 

ماه بهتر است، شهیدت کردند.
ش��هادتت گ��ره ای ت��وی زندگی من 
انداخ��ت. بابایی خیلی گ��ره در زندگی 
دارم ولی گله ای ازشون نمی کنم، چون 
وقتی به دنیا اومدم گرهی به نافم زدند تا 
معنی گره را بفهمم. همان لحظه فهمیدم 
که همیشه گره معنای بدی ندارد. شاید 
حکمتی در این گره هاست. با خوش بینی 
و صبر هر گ��ره را با رنگی زیبا کنار گره 
بعدی می گذارم و خدا را ش��کر می کنم 
که توانایی مقابله با آنچه را که سرنوشت 
برایم رقم زده دارم. شاید روزی برسد که 
با این همه گره فرشی زیبا ببافم. فرشی 
که خالق هستی نقشه اش را کشیده و مرا 

برای بافتنش برگزیده، چرا که اس��تعداد 
و توانای��ی الزم را در م��ن دیده و من هر 

لحظه شکر گزارش ام.
راس��تی باباجان یادت می آد که بهت 
گفتم اگر ش��هید ش��دی، پش��ت سرت 
بخندم یا گریه کنم؟ تو هم بغض کردی 
و خندی��دی و چیزی نگفت��ی؟ اآلن هم 
نمی دون��م بخن��دم یا گریه کن��م. یادت 
می آی��د لحظه س��ال تحوی��ل را، گفتی 
دلم برای ش��هدا تنگ شده و رفتی گلزار 
ش��هدا؟ مس��عود گفت بهش گفتی دلم 

می خواد اینجا دفن بشم. 
باباج��ان چه کنم که حرف نگفته زیاد 
دارم، ولی مثل حرف ت��وی دلم ماندی. 
باباجان! چق��در حال من امروز آش��فته 
است؛ کنار عکس تو اما به یادت تو خوب 

است.
گاه گاه��ی که دلم می گیرد، به خودم 
می گوی��م، بش��کن قفلی که در دس��ت 
داری، ت��و خ��دا را داری. خدا اول و آخر 

با من است.
باباج��ان وقتی باور کردم فرش��ته هم 

می تواند مرد باشد که تو را دیدم.
راس��تی باباجان ام��روز حضرت آقا به 
مناس��بت ش��هادت مظلومانه ات، پیامی 
صادر کردند که بس��یار آروم و خوشحالم 
ک��رد. ای پدِر ب��ا اخالص و پر تالش��م. 
عاش��قتم. خدا رحمتت کن��د و از یاران 

امام زمان قرارت بده.  خدا نگهدار.

دلنوشته فرزند شهید خرسند پس از تشییع :

خوشا بحالت، نمی دانم بخندم یا گریه کنم؟
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پیكر ش�هید حجت االس�الم محمد خرس�ند عضو شورای 
مركزی حزب موتلفه اس�المی و ام�ام جمعه كازرون با حضور 
مس�ئوالن و اقش�ار مختلف مردم روزه دار تشییع و به خاک 

سپرده شد.
به گزارش ایرنا، در این آئین كه عصر شنبه با حضور جمعی 
از مس�ئوالن كش�وری و لش�كری در گل�زار ش�هدای گمنام 
كازرون آغاز ش�د، آیت اهلل لطف اهلل دژكام نماینده ولی فقیه 
در اس�تان ف�ارس و امام جمعه ش�یراز، نماز را ب�ر پیكر امام 

جمعه شهید كازرون اقامه كرد.
در ادامه این آئین كه با حضور حجت االس�الم و المسلمین 
محمدجواد حاج علی اكبری رییس ش�ورای سیاس�تگذاری 

ائمه جمعه كش�ور و امام جمعه موقت ته�ران، برخی اعضای 
ش�ورای مرك�زی حزب موتلفه اس�المی عنای�ت اهلل رحیمی 
اس�تاندار فارس، آیت اهلل س�ید ش�رف الدین ملك حسینی 
نماینده ولی فقیه در اس�تان كهگیلوی�ه و بویراحمد و عضو، 
مجل�س خبرگان رهب�ری، برخی نمایندگان مجلس ش�ورای 
اس�المی و نمایندگانی از حوزه های علمیه و … برگزار ش�د، 
پیكر امام جمعه ش�هید كازرون بر دس�ت مردم روزه دار این 
ش�هر در خیابان ه�ای قدم�گاه، چهارراه مخاب�رات و خیابان 

بواسحاق تشییع شد.
پیكر حجت االس�الم خرس�ند س�پس در گلزار ش�هدای 

امامزاده سید محمد نوربخش به خاک سپرده شد.

بدرقه کم نظیر 
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شهید خرسند در قاب تصویر
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پنجره آخر

حزب موتلفه اس��المی در پی شهادت 
حجت  االس��الم محمد خرسند بیانیه ای 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه 
اس��المی، مت��ن این بیانیه به ش��رح زیر 

است:
»بسم اهللّ الرحمن الرحیم

بیانیه حزب مؤتلفه اسالمی
به مناس��بت ش��هادت حجت االسالم 
والمسلمین محمد خرس��ند امام جمعه 

فقید کازرون
َِّذی��َن آَمُنواْ َوَهاَج��ُرواْ َوَجاَهُدواْ فِی  » ال
َسِبیِل اهلّلِ بَِأْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة 
ِعنَد اهلّلِ َوأُْولَِئَک ُهُم الَْفائُِزوَن )توبه/20(«

»  کس��انیکه ایم��ان آورده و هج��رت 
کرده و در راه خدا با اموال و جانهایش��ان 
جه��اد کرده اند ن��زد خداوند مقام واالتر 

دارند و آن گروه ایشان رستگاران اند.«
مجاهد نستوه و روحانی مبارز، حجت 
االس��الم والمسلمین محمد خرسند امام 
جمع��ه محبوب کازرون و عضو ش��ورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در سحرگاه 
بیس��ت و سوم ماه مبارك رمضان پس از 
مراس��م احیاء ش��ب ق��در، در اقت��دا به 
موالیش امیرالمؤمنی��ن )ع( با چهره ای 
خونین به لقاء اهلل پیوس��ت. » انا هلل و انا 

الیه راجعون«
انتس��اب به خان��واده ای سرش��ناس، 
مب��ارز و انقالب��ی، فرمانده ای ش��جاع و 
جانباز دف��اع مقدس، خطیب��ی توانا در 
عرصه ارش��اد، طلبه ای س��اده زیس��ت 
و انقالب��ی با س��ابقه عضوی��ت در حزب 
جمهوری اس��المی، دبیری حزب مؤتلفه 

اس��المی در کازرون و قم، ریاست ستاد 
اقامه نماز، امامت جمعه و ریاس��ت حوزه 
علمی��ه کازرون پس از کس��ب فیض از 
محضر مراجع عظام حوزه علمیه قم برای 
نیل به اهداف واالیش به کازرون هجرت 
ک��رد و در قامت امام جمعه ای مردمی و 
محبوب، در رسیدگی به مشکالت اهالی 

منطقه سر از پا نمی شناخت.
نقش کلیدی و مدیریت هوش��مندانه 
وی با حضور در کن��ار مردم برای حفظ 
وح��دت عمومی و مقابله ب��ا فتنه و حل 
غائله س��ال 97 کازرون در خاطر همگان 

ماندگار خواهد ماند.
منافقی��ن کوردل، جنای��ت دیگری را 
رق��م زدن��د و گرچه آن یاور همیش��گی 
انقالب اس��المی و مق��ام معظم رهبری 
را ب��ه آرزوی دیرینه اش یعنی ش��هادت 

رس��اندند، ول��ی بیانات روش��نگرانه اش 
همواره جاودانه و چ��راغ راه حق جویان 

و همرزمانش خواهد بود.
فیض عظیم شهادت، انعامی است که 
از 26 خرداد 1344 تاکنون نصیب یاران 
حزب موتلفه اسالمی گردیده و استمرار 

دارد.
ش��هادت  اس��المی  مؤتلف��ه  ح��زب 
مظلومان��ه ای��ن مجاهد پاکباخت��ه را به 
محضر حض��رت ولی عص��ر ارواحنافداه، 
مقام معظ��م رهبری، جامع��ه روحانیت 
مب��ارز، مردم غی��ور و انقالب��ی کازرون، 
خصوصاً خان��واده گرامی و اعضای حزب 
مؤتلف��ه اس��المی تبریک و فق��دان این 
عالم ب��ا اخالص را تس��لیت می گوید و 
علو درجات آن فقید س��عید را از خداوند 

متعال مسئلت دارد.

حزب موتلفه اسالمی در رثای شهیدی دیگر از شورای مرکزی :

مدیریت شهید خرسند  الگویی ماندگار 
برای حفظ وحدت عمومی و مقابله با فتنه است

قتلگاه شهید مظلوم


