امام جمعه کازرون در خطبه نماز جمعه ( 82اردیبهشت :)79

هیچ تغییری غیر از قولهای داده شده صورت نگرفته است ،به شایعات توجه نکنید/
مردم باید صفشان را از بدخواهان امنیت ایران و کازرون جدا کنند/
کازرونیهای غیور مراقب باشید که هویت و آبروی شما امروز در خطر است ،اجازه سوءاستفاده به دشمن را ندهید/
هیئت کارشناسی با تمام مسببین این حوادث در هر مسوولیت و موقعیتی ،برخورد کند/
باید آرامش به شهر برگردد/

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون ،حجت االسالم محمد خرسند امام جمعه کازرون در خطبه های این هفته (82
اردیبهشت  )79با توجه به اتفاقات رخ داده در چند روز اخیر کازرون بیان داشت :وقایعی در یکی دو شب گذشته در شهرستان اتفاق
افتاد که جای تاسف دارد ،اما ما باید ببینیم چه می خواهیم و چه باید بکنیم تا انشاا ...به مطالبات برحق مردم لطمه ای وارد نشده و زمینه
سوءاستفاده برای بدخواهان فراهم نشود.
وی با انتقاد از شایعه سازان و درخواست از مردم برای توجه نکردن به این شایعات گفت :بصیرت یعنی اینکه انسان شرایط را درک
کند و بدا ند چه می خواهد و و چه باید بکند .اولین خواهش بنده این است که به شایعات توجه نکنید ،کنترل ورود و خروج مطالب در
فضای مجازی دست ما نیست و بعضا مطالب و شایعاتی گفته می شود که صحت ندارد .به طور مثال در چندروز اخیر شایعات کثیری
ساختند که بنده کازرون را ترک کرده و به شهر دیگری رفته ام ،در حالی که این خبر از اساس دروغ بود و وقتی شنیدم خنده ام گرفت.
از این دست اخبار این روزها فراوان است ،پس دقت کنید.
امام جمعه کازرون اشاره به تعهد خود در قبال مطالبات مردم یادآور شد :بنده با شما مردم کازرون عهدی بستم که مطالباتتان را
پیگیری خواهم کرد چنانچه پیگیری هم کرده ام و به بجاهای خوبی رسید .گفتم که اگر مشکلی پیش آمد در این تریبون رسمی و مقدس
در کنار امامزاده بزرگوار مسائل را می گویم .پس دیگر چرا به شایعات توجه می شود .یکدفعه افرادی مطالب و اخباری می نویسند با
عناوینی همچون به فریاد برسید ،کازرون رفت ،کازرون فالن شد در حالی که همه آنها دروغ است ،اگر خبری شده بود من باید
خبردار می شدم .هیچ مسئله ای غیر از وعده ای که ما ،مسوولین تهران و استاندار فارس ،به شما دادیم نیست و هیچ تغییر صورت
نگرفته است .چیزی انجام نشده نه تغییری ،نه ابالغی و یا بخشنامه ای صورت گرفته است.
وی در ادامه با ابراز تعجب از ایجاد تجمع در روز چهارشنبه افزود :من تعجب کردم که تجمع روز چهارشنبه واقعا برای چه چیزی
بوده است .خودم در تجمعات روزهای قبل شما آمدم و بین مردم حاضر شدم چرا که آنها را به حق می دانستم .زبان گویای شما شدم که
البته همین کار باعث شد اتهاماتی به من زده شد که امام جمعه محرک این مسائل است ،ما یک آبرویی داریم که این آبرو را برای
اسالم ،انقالب و مردم کازرون فدا می کنیم.
خطیب جمعه کازرون با اشاره به تحقق خواسته مردم در بحث تقسیمات کشوری بر بیانیه اخیر وزارت کشور تاکید کرد :خواسته شما
محقق است .دیروز هم وزارت کشور بیانیه داده که به برخی از آنها تاکید می کنم .در این بیانیه گفته شده که نگرانی مردم کازرون را
لحاظ میکنیم .طرح پیشنهادی تا تامین خواسته های کارشناسی و منطقی مردم در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده و همچنین به
استمرار همفکری با دلسوزان و صاحب نظران از اقشار گوناگون منطقه اشاره شده است .مسووالن کشوری در تماسی با من گفتند که
چیزی اتفاق نیوفتاده است و به قول هایی که به مردم کازرون داده ایم عمل خواهد شد .اگر خواست شما فرمانداری ویژه ،منطقه دشت
برم و منطقه انارستان بوده است قولش را داده اند ،پس چیزی هنوز اجرا نشده است .من نمی دانم در این دو سه روز یکدفعه چه اتفاقی
افتاد .ما درفضای آرام می توانیم به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به غیرت مردم کازرون در جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از گذشته تا کنون تصریح کرد :ای کازرونی ها شما مردم
غیوری بوده و هستید .اینجا دیار 0011شهید ،دیار مبارزان و شیرانی مثل ناصر دیوان و شجاع نظام بوده است .آیا امروز منافقین و
سلطنت طلبان باید بگویند مردم به اسم ناصر دیوان در کازرون قیام کردند؟ در حالی که افتخار ناصر دیوان به این بود که با حکم
مرجع تقلید مرحوم آیت الله الری با انگلیسی ها مبارزه کرد .پس اجازه ندهید امروز دشمن سوءاستفاده کند .آیا درست است کسانی

همچون منافقین که امروز نوکر انگلیس هستند بخواهند برای ما دلسوزی بکنند؟ آیا این به غیرت شما برنمی خورد که به اسم مطالبه
مشروع شما ،مثل امروز صبح بیایند و امامزاده و مصلی نمازجمعه شما را به آتش بکشند ،آیا شما به این کارها راضی هستید؟ وقتی
شورش و ناامنی و بلوا بشود کسی حرف و خواسته حق شما را متوجه نمی شود .به من خبر دادند این دو بانکی که دیشب آتش زدهاند،
کسانی آتش زدند که لهجه کازرونی نداشته و از شهرهای دیگر آمدها ند .بنابراین اگر می خواهید این خدمتگزار شما خواسته به حقتان را
پیگیری کند ،باید آرامش برقرار باشد.
حجت االسالم خرسند با گالیه از برخی مسوولین و نحوه رفتار با اتفاق اخیر ،به برخورد با مسببین این حوادث اشاره کرد :در رابطه
با مسائل پریشب ،شب پنجشنبه اگر کازرون بودم مثل روزهای دیگر بین مردم میرفتم و مسئله را حل می کردم .اینجا هم گالیه دارم از
مسوولین که چرا بین مردم نرفتند تا مسئله را دوس تانه حل کنند .چرا کار باید به درگیری برسد .ای کاش مسوولین جوری برخورد می
کردند که این حادثه بوجود نیاید .لذا من تقضا دارم که مسوولین استان و کشور هیئت کارشناسی و بررسی بفرستند تا با تمام کسانی که
مسبب این حوادث بودند ،در هر مسوولیت و موقعیتی که هستند ،باید برخورد شود.
وی با تاکید بر ایجاد آرامش در شهر و مضرات ناآرامی برای خود مردم گفت :عزیزان ،ما برای خطای یک مسوول که خودمان نباید
شهرمان را به آشوب و آتش بکشیم .البته قطعا بدانید که قضیه آسیب به برخی افراد را پیگیری می کنم و خود مسوولین کشور نیز
حساسند و با عوامل این قضیه برخورد خواهد شد  .کسانی که بی گناه دستگیر شدند آزاد خواهند شد .ما امروز احتیاج به آرامش داریم.
هیچ نگرانی نداشته باشید و من قطعا مطالبات را پیگیری خواهم کرد .این شهر اگر روی ناآرامی بگیرد دیگر هیچ سرمایه گذاری
حاضر نیست در کازرون سرمایه گذاری کند و هیچ کار عمرانی به موقع در این شهر صورت نخواهد گرفت .لذا آرامش خود را حفظ
کنید و بنده نیز قول میدهم مسائل شما را دنبال کنم.
امام جمعه کازرون با اشاره به در خطر بودن هویت و آبروی کازرون ،خطاب به جوانان با غیرت کازرونی گفت :بنده به عنوان
شهروند کازرونی مسائل را پیگیری میکنم ،باید آرامش به شهر برگردد تا با متخلفین برخورد شود .عصبانیت و احساسات باید کنترل
شود و عقالنیت جایگزین شود .ببنید خواسته شما چیست که البته ما داریم دنبال می کنیم و این مسائل شهرستان قطعا به گونه ای نیست
که بشود آز انان چشم پوشی کرد و دنبال خواهد شد .به جوانان با غیرت کازرونی عرض می کنم مراقب باشید که هویت و آبروی شما
امروز در خطر است ،باید مراقب باشید تا وجهه شهر شما آسیب نبیند.
وی با اشاره به آزادی افراد بیگناه اضافه کرد :مطالباتتان قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و بنده نیز دنبال خواهم کرد .قول داده اند
که آ نهایی که خالف نکرده اند باید به زودی آزاد شوند  .مشکالت شهرستان نیز پیگیری خواهد شد و هیئتی خواهد آمد و بررسی می
کند .البته از مسوولین نیز گالیه دارم ،اگر پیش بینی و تعامل می شد قطعا این حوادث تلخ اتفاق نمی افتاد .مردم کازرون در آن پنج
روز اجتماعات نظم و ادب خود را نشان دادند.
خطیب جمعه کازرون با تاکید بر اینکه معترضان صف خود را از بدخواهان جدا کنند و اجازه سوءاستفاده به دشمن را ندهند اذعان
داشت :عزیزان شرایط کشور و منطقه باید لحاظ شود .شما باید صف تان را از بدخواهان و کسانی که امنیت ایران و کازرون را
نمیخواهند جدا کنید  .باید تجمعات و مسائلی که به شهر لطمه می زند ختم شود .کسی با دست خودش نباید خانه اش را خراب کند ،کسی
با دست خودش شیشه خانه خودش را نمی شکند ،کسی با دست خودش به سمت برادر خودش سنگ پرتاب نمی کند .باید مراقب باشید و
اجازه سوءاستفاده به دشمن ندهید و نظم را رعایت کنید.
وی با تاکید بر مجازات مسببین این اتفاقات بیان داشت :بنده همانطور که قبال در اجتماعات گذشته قول دادم و عمل شد ،اینجا هم قول
می دهم که اکنون نیز پیگیری میکنم که در این اتفاقات اگر هر مسوولی ،حتی من امام جمعه ،خالفی کرده است ،با مسببینش باید با اشد
مجازات رفتار شود.
حجت االسالم خرسند در پایان با توصیه به تقوا و عدم توجه به شایعات گفت :ماه رمضان ماه تقوا است ،تقوا تنها نماز و روزه نیست و
یکی از نمودهای آن مراقبت از سخنان خودمان است .به شایعات و دروغهایی که منتشر میشود و همچنین به بزرگنمایی های نابحق
توجه نکنید تا بنده هم بتوانم به وظایفی که دارم عمل بکنم و به قول مسوولین نیز که در رابطه با مسائل شهرستان داده اند عمل بشود.
اگر در این ایام صدماتی به کسانی خورده است ،باید جبران شود .امیدواریم خداوند به همه ما صبر ،حلم و بردباری ،بصیرت و دشمن
شناسی عنایت کند.

