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هدیه به خوانندگان

شهید دکتر چمران)ره(: اگر امام زمان)عج( غیبت کرده 
است، این غیبت ماست نه غیبت او. این ما هستیم که چشمان 

خود را بسته ایم.
تو حاضری، منم که گرفتار غیبتم...
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

عصر جمعه چقدر طوالنی است
بــاز چشــم هایم  امــروز  حــال 

بارانی ســت بهــار،  ابــر  مثــل 
و نیامــده  هــم  امــروز  یوســف 

شــهر در اضطــراب کنعانی ســت
مثــل یک کــودک زمین خــورده

بینــا  نا پیرمــرد  یــک  مثــل 
دســت از آســمان طلــب کــردم

دست هایی که هســت... اما نیست
شــنبه تا پنجشــنبه حــس کردم

رد دا را  بهــار  عطــر  جمعــه 
بــاز امــا  آمــد  راه  از  جمعــه 

زمستانی ســت قصــه ای  از  خبــر 
صبح در های و هوی ندبه گذشــت

ظهــر، خورشــید آمــد... امــا... نه
عصر هم دســت شــب رســید اما

انتظــار فــردا نیســت شــام، در 
لحظه هایــی کــه شــوق می بــارد

چه خوش است و چه زود می گذرد
عصــر جمعــه چقدر دلگیر اســت

عصــر جمعــه چقدر طوالنیســت
ســرخ تر از غــروب جمعــه شــده

گونــه ای کــه رفیــق باران اســت
نزنیــد غــزل  قالــب  از  حرفــی 

حال مــن، حال مرثیه خوانی ســت
زینــب و روضه هــای کوفه و شــام

اهــل بیت حســین و بزم شــراب
و هســت  حرامیــان  ازدحــام 

نیســت ســقا  چشــم های  غیرت 
حمید رم

به کربال می آییم
از هــر چــه بــه غیر تــو رهــا، می آییم

بــا عشــق تــو در شــور و نــوا می آییم
ان شــاءاهلل ســرت  پشــت  و  می آیــی 

از صحــن نجــف بــه کربــا می آییــم
یوسف رحیمی

خبر از بی خبری
تنهــا خبــر از بی خبــری شــد بی تــو

بی تــو شــد  دربــدری  دلــم  تقدیــر 
آدینــه رســید و بــاز هــم آقــا جــان؛

یــک هفتــه دیگــر ســپری شــد بی تو!
مرضیه عاطفی

معاصر امام عصر)عج(
او تــا نفس کشــیده مــن انــگار طاهرم

وقتــی کــه بــا امــام زمانــم معاصــرم
چــون آینــه غبــار گرفته ســت باطنــم

از بس کــه هر دقیقه رســیدم بــه ظاهرم
عمری بــه جای زهــد به دنبــال زاهدم

عمــری بــه جای ذکــر به دنبــال ذاکرم
یــک ذره هم تــاش نکردم بــه خاطرت

امــا تو هــی مبارزه کــردی بــه خاطرم
هر جمعــه غائبم ز حضــورت ولی چرا؟؟

بــا ایــن همه تــو غائبی و بنــده حاضرم
وقتــی که نیســتم نفســی نیــز منتظر

بــا ایــن همــه نمــاز، مســلمان کافرم
مثل مســافرت به مســیری که تازه است

تــوی مســیر هســتم و محــو مناظــرم
یک بیــت باب میــل تو هرگــز نگفته ام

خیــر ســرم اگــر کــه بگویند شــاعرم
مهدی رحیمی

قنوت های بی اجابت!
ایــن روزها کــه می  گذرد، غرق حســرتم

اجابتــم! بــدون  قنوت هــای  مثــل 
بسته ســت چشــم های مرا غفلــت گناه

تــو حاضــری! منم کــه گرفتــار غیبتم!
یک گام هم به ســوی شــما برنداشــتم

صــد مرحبا به ایــن همه عــرض ارادتم!
هر روز عصر، پرســه زدن در »ولی عصر...«

والعصر »لحظه لحظه فقط در خســارتم«
خالی ست دست من، به چه رویی بخوانمت؟

دل خوش کنم به چه؟ به گناهم؟  به طاعتم؟
من هر چه دارم از تو، از این دوستی توست

خیــری ندیــده ای تــو ولــی از رفاقتــم
بگــذر ز رو ســیاهی مــن، ایهــا العزیز!

حاال که ســویت آمــده ام غــرق حاجتم
بگــذار بــا نــگاه تــو ماننــد حر شــوم

با گوشــه چشــم خود برهان از اســارتم
آن روز می رســد کــه فدایــی تو شــوم؟

شــهادتم نــاب  لحظــه  بی قــرار  مــن 
یوسف رحیمی

جمعه بی شما
این هفته نیز جمعه ما بی شــما گذشــت

آقا بپرس این که چه بر حال ما گذشــت!
این هفتــه هفت روز به ظاهر گذشــتنی

بر من ولــی عزیز دلم، قرن ها گذشــت...
هفتاد گوشــه ناله زدم تا که جمعه شــد

جانم به لب رســید ولی جمعه تا گذشت
گفتنــد جمعه بــوی تو می آورد نســیم

امــا نســیم آمد و ســر در هوا گذشــت
خورشــید هــم هوای مــرا تازه تــر نکرد

او هفــت دفعه آمــد و بی  اعتنا گذشــت
عمرم به سر رسید و از این دست جمعه ها

تکرار شــد، نیامــدی و عمر ما گذشــت
ایوب پرندآور

اخبار ادبی و هنری
محمد گلریز در گفت وگو با کیهان:
جشنواره موسیقی فجر

 هیچ نسبتی با انقالب ندارد
محمد گلریز، خواننده پیشکسوت معتقد است که جشنواره موسیقی فجر 
با اینکه با عنوان »فجر« و به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب اسامی برگزار 

می شود اما هیچ نسبتی با این انقاب و ارزش های آن ندارد.
به گزارش خبرنگار کیهان، سی و دومین دوره جشنواره موسیقی 
فجر درحالی از 24 دی آغاز می شود که این جشنواره تا قبل از شروع، 
با حواشــی زیادی همراه بوده اســت. از جمله این حواشی می توان به 
بایکوت کردن جشنواره از ســوی ده ها هنرمند موسیقی در اعتراض 
به عملکرد معاونت هنری و مرکز موســیقی وزارت ارشاد اشاره کرد. 
مســئوالن سی و دومین جشنواره موسیقی فجر همچنین در اقدامی 
تبعیض آمیز، از دعوت خبرنگار کیهان به نشست خبری و اجراهای این 

جشنواره خودداری کردند!
در همین حال، یک خواننده پیشکسوت نیز جشنواره موسیقی فجر 

را بی نسبت با عنوان »فجر« توصیف کرد.
محمد گلریز، خواننده ســرودهای ماندگار انقاب در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان اظهار کرد: متأسفانه جشنواره موسیقی فجر سال هاست 
که با هزینه بســیار زیادی با اســتفاده از نام فجر و به عنوان یکی از 
جشن های سالگرد پیروزی انقاب اسامی برگزار می شود، اما دریغ از 
اینکه در این جشنواره یادی از انقاب و شهدا و ارزش های انقاب شود.

وی افزود: البته شنیدم که مسئوالن جشنواره موسیقی فجر عنوان 
کرده اند که در این دوره بخشی را به موسیقی انقاب اختصاص داده اند. 
اما رویکرد جشــنواره فجر در این زمینه بیش از آنکه انقابی باشد، به 

ملی گرایی محدود می شود.
خواننده »خجسته باد این پیروزی« تصریح کرد: وقتی جشنواره ای 
توســط دولت جمهوری اسامی و به مناسبت و با عنوان فجر انقاب 
اسامی برگزار می شود، همه انتظار دارند که آثاری با مضامینی چون 
انقاب، مقاومت، دفاع مقدس، شهدا و...  عرضه شود. ما در کشورمان 
این همه شــهید و جانباز داریم که هر کدام از آنها به تنهایی می تواند 
موضوع یک اثر هنری باشد. وقتی نام یک شهید در یک اثر هنری برده 
شود، می تواند حس انقاب را در مخاطب زنده کند. اما برگزار کننده های 
جشنواره موسیقی فجر نه تنها به این مضامین بی توجهی می کنند که 
با هزینه بیت المال از گروه های خارجی که آثارشــان هیچ ربطی به ما 

ندارد دعوت به اجرا در این جشنواره می کنند. 
گلریز در پایان بیان کرد: ما بارها این مســائل را بیان کرده ایم، اما 
هیچ گوش شنوایی نیست. از مسئوالن بلند پایه دولتی انتظار می رود 
که درباره این مســائل، از برگزارکنندگان جشــنواره موسیقی فجر، 

پرسش شود.
»امپراطور جهنم«

 رسانه های عربی را به وحشت انداخت
روزنامه »البناء« لبنان در مطلبی به بررسی ساخت فیلم سینمایی »امپراطور 

جهنم« در ایران پرداخته است. 
به گزارش مهر، روزنامه »البناء« یکی از رسانه های لبنان در مطلبی به فیلم 
سینمایی »امپراطور جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی و تهیه کنندگی محمد 
خزاعی پرداخته است. این فیلم در بخش خارج از مسابقه سی و پنجمین جشنواره 

فیلم فجر پذیرفته شده است.
متن این خبر به شرح زیر است:

پس از گذشت ۵ سال از اکران فیلم »پادشاه شن ها« به کارگردانی اسماعیل 
نجدت انزور، این روزها اخباری از برنامه ایران برای تولید فیلمی در راستای نقد 
آل ســعود، رسوایی داعش و نمادهای تکفیری منتشر شده است. در این فیلم 
همچنین بــه رویدادهایی که به صورت مخفیانه در خاورمیانه، اروپا و آمریکا 
در جریان اســت، پرداخته می شود. فیلم »امپراطور جهنم«، بزرگ ترین پروژه 

ایران در عرصه جهانی محسوب می شود.
این فیلم  فلســفه ایجاد داعش و گروه هــای تکفیری را روایت می کند و 

همچنین روابط سعودی ها با رژیم اسرائیل را نمایش می دهد.
محمد خزاعی یکی از فعاالن سینمایی در حوزه رسانه های مقاومت است 
و آثار مهمی را در جشــنواره فیلم »مقاومت« در ایران ارائه داده است. وی در 
این آثار، شخصیت رهبران مقاومت یعنی سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 

و عبدالملک الحوثی رهبر انصاراهلل یمن را به نمایش گذاشته است.
گرگ ها به جان هم افتادند

دعوای رئیس جمهور آمریکا
 با بازیگر زن هالیوود

رئیس جمهــور آمریکا در تازه ترین اقدام خود، ایــن بار با یک بازیگر زن 
هالیوود در افتاد!

مریل اســتریپ که خودش پیش از این با بازی در نقش مارگارت تاچر، 
نخست وزیر اسبق انگلیس، به این سیاستمدار جنگ طلب ادای دین کرده بود، در 
مراسم گلدن گلوب انتقادی جزئی را علیه دونالد ترامپ مطرح کرد. او به تحقیر 

خبرنگار معلول نیویورک تایمز توسط رئیس جمهور کشورش اشاره کرده بود.
همین انتقاد کوچک باعث برافروخته شدن رئیس جمهور آمریکا شد و وی 
زبان به بدگویی علیه مریل استریپ گشود. او در صحبت هایی، این بازیگر زن 

هالیوود را به پادویی برای هیاری کلینتون متهم کرد. 
نکته جالب این است که مریل استریپ مثل بسیاری از هنرمندان هالیوودی 
هیــچ گاه انتقادی از هــزاران جنایت دولتمردان خود نکرده بود و انتقادش از 

ترامپ هم فقط به تمسخر خبرنگار یک روزنامه دولتی محدود شده است.
انیمیشن جدید سازندگان »شاهزاده روم« 

سال آینده رونمایی می شود
انیمیشن سینمایی »فیلشاه« به کارگردانی هادی محمدیان که قرار بود در 
دهه فجر و همزمان با سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شود، احتماال 

در جشنواره جهانی فیلم فجر )اردیبهشت سال آینده( رونمایی خواهد شد.
عوامل انیمیشن سینمایی »فیلشاه« برای تولید باکیفیت این محصول از 

شرکت در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر انصراف دادند.
علی رغم تاش تیم ســازنده انیمیشن ســینمایی »فیلشاه« برای ثبت 
رکوردی جدید در تولید یک انیمیشن ایرانی در مدتی کمتر از یک سال، به 
علت آنکه تولید این اثر در مهلت مقرر جشنواره فیلم فجر به اتمام نرسید، 
لذا نســخه ای از این انیمیشــن به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر ارسال نشد.
عوامل »فیلشــاه« در نظر دارند در مدتی مشابه مدت تولید انیمیشن 
»شــاهزاده روم«، تولید »فیلشاه« را به ســرانجام برسانند و بدین صورت 
نخســتین نمایش این فیلم احتماال در جشــنواره جهانی فیلم فجر خواهد 
بود.روز گذشته از نخستین تیزر معرفی این انیمیشن رونمایی به عمل آمد.
»فیلشاه« انیمیشنی پرکاراکتر با حضور بیش از ۱2۰ کاراکتر است.  به 
گفته دســت اندرکاران »فیلشاه« در تولید این اثر ۹۰ دقیقه ای، تیمی ۱۵۰ 
نفره مشارکت دارند. موسیقی ارکسترال، فیلمنامه ای پرکشش برای مخاطبان 
کودک و نوجوان و پیشــرفت در زمینه نور و رنگ از جمله نقاط قوت این 

انیمیشن محسوب می شوند.
انیمیشــن سینمایی »فیلشــاه« به کارگردانی هادی محمدیان و 
تهیه کنندگی حامد جعفری، محصول جدید گروه »هنر پویا« اســت 
که با سرمایه گذاری گروه »هنر پویا«  بنیاد سینمایی فارابی و موسسه 

تصویر شهر در حال تولید است.

با حضور رهبر انقالب برگزار شد

مراسم ترحیم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 در حسینیه امام خمینی)ره(

مراسم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر دوران 
مبارزات و همکار نزدیک دوران جمهوری اسالمی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی در حســینیه  امام خمینی )ره( 

با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزار شد.
در این مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، رؤسای قوای سه گانه، مسئوالن 
کشوری و لشــکری و قشرهای مختلف مردم حضور 
داشتند، قاریان، آیاتی از کام اهلل مجید را تاوت کردند 
و ذاکران اهل بیت )علیهم السام( به مداحی پرداختند.
در این مراســم، آیت اهلل موحــدی کرمانی در 
ســخنانی، ایمان به خدا و ایســتادگی در راه حق 
را مهم ترین ویژگِی رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دانســت و افزود : ملت قدرشــناس 
ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین امام و رهبری در 
مقابل طاغوت های زمان یعنی رژیم پهلوی و جبهه  
استکبار و همچنین خدمات و مسئولیت های او در 

مقاطع مختلفی مانند دفاع مقدس، مجلس شورای 
اسامی، ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام را از یاد نخواهند برد.
وی با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام ملی 
و حساســیت آن یار صمیمی انقاب بر حفاظت از 
مصالح نظام، افزود: در نظام اسامی، فصل الخطاب 
مقام معظم رهبری است و ایشان نیز همواره تأکید 
داشت که در مقام عمل، همگی باید رهرو و مطیع 

رهبری باشیم.
مراسم بزرگداشت آیت اهلل هاشمی در قم برگزار می شود

مجلــس ختم و بزرگداشــت آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی)ره( از ســوی دبیرخانه مجلس خبرگان 
رهبری، جامعه مدرســین حوزه علمیه قم و شورای 

عالی حوزه های علمیه برگزار می شود.
در اطاعیه ای به این مناسبت آمده است: با عرض 
تسلیت به مناسبت درگذشت یار دیرین امام، انقاب 

و رهبری، مرحوم حضرت آیت اهلل حاج شــیخ اکبر 
هاشمی رفسنجانی)ره( رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و عضو مجلس خبرگان رهبری که 
در قبــل و بعــد از انقاب اســامی در میدان های 
گوناگون، نقش سرنوشت ســازی در تحکیم مبانی 
اسام، ارکان نظام، والیت فقیه و رهبری معظم انقاب 
»مدظله العالی« ایفاء نموده و در مدیریت های عالی 
نظــام و در خدمت به مــردم عزیز آثار ماندگاری از 

خود بجای گذاشت.
این اطاعیــه می افزاید:  بدین وســیله به اطاع 
می رساند مراسم بزرگداشــت آن مجاهد نستوه روز 
پنج شــنبه 23 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشــاء در 
مســجد اعظم قم برگزار می شــود و شرکت علمای 
اعام، طــاب و فضای حوزه هــای علمیه و عموم 
مردم والیتمدار، تعظیم شعائر و تجلیل از مقام شامخ 

آن روحانی مبارز خواهد بود.

الریجانی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس  مجلس مالی:

امیدواریم بین المجالس تصمیمات درستی درباره چالش های دنیای اسالم بگیرد
رئیس  مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد 
کنفرانس آینده بین المجالس اسالمی که در جمهوری 
مالی برگزار می شــود ، درباره چالش های کشورهای 

اسالمی تصمیمات درستی بگیرد.
بــه گزارش فارس، علی الریجانی رئیس  مجلس، دیروز 
پــس از دیدار با رئیس  مجلــس ملی جمهوری مالی که به 
ایران ســفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک گفت: 
نسبت به مســائل مهم منطقه و به ویژه مبارزه با تروریسم، 
مواضع نزدیکی داریم.وی از مالی به عنوان کشوری در آفریقا 
که همواره مورد توجه جمهوری اســامی ایران بوده است، 
یاد کرد و اظهار داشت: در مذاکرات امروز در مورد گسترش 
روابــط اقتصادی با مالی بحث هــای خوبی صورت گرفت و 

عاقه مندیم سطح روابط جاری ما باال رود.
الریجانی در ادامه گفت: در این دیدار تحلیل مشترکی 
از بحران های امروز در کشــورهای اســامی داشــتیم که 
موضوع فلســطین را به عنوان موضوع اصلی جهان اســام 
تحت الشعاع قرار داده است.وی با تأکید بر ضرورت همکاری 
نزدیک در زمینه های مختلــف میان ایران و مالی و ضمن 
ابراز خرسندی از برگزاری جلسه آتی بین المجالس در مالی 
ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس موفق باشــد و درباره 
چالش های کشورهای اســامی تصمیمات درستی بگیرد.
رئیس مجلس ملی مالی نیز در این کنفرانس خبری با اشاره 

به اینکه امروز مشــکل مردم فلسطین مسئله عمده جهان 
اسام است و از همان ابتدا هم مایه نگرانی کشور متبوعش 
بوده است ، گفت:  در طی 2۰ سال سفیر فلسطین در مالی 
مقدم السفرای کشورهای اسامی است که این نشان می دهد 

ما مواضع مشترکی داریم.
رئیس مجلــس ملی مالی با تصریح بــر اینکه ملت مالی 
همصدای کامل با ملت فلســطین اســت، اطمینان داد که در 
اجاس آینده حمایت از فلسطین که در ایران برگزار می شود، 
هیئت جمهوری مالی شــرکت چشــم گیری داشته باشد.وی 
حمایت ها از فلسطین را نشان دهنده اتحاد کشورهای اسامی 
خواند و گفت: اطمینان می دهم که همه تاش های خود را در 

کنفرانس آینده بین المجالس اسامی که در مالی برگزار می شود 
جهت حل مشکات بسیار کشورهای اسامی به کار گیرد.

تأکید ظریف بر اتحاد جهان اسالم
 در مقابل خطرات مشترک

بر اساس این گزارش، »ایساکا سیدیبه«، رئیس مجلس 
جمهوری مالی همچنین بعد ازظهر چهارشنبه با محمد جواد 

ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
طرفین در این دیدار در خصوص زمینه های گســترش 
روابط دوجانبه بویژه در حــوزه پارلمانی، برگزاری اجاس 
آتی بین المجالس اسامی در کشور مالی و اهمیت شرکت 
جمهوری اســامی ایران به عنوان بنیانگذار این تشــّکل، 

مبارزه با ریشه ها و زمینه های افراط گرایی و تروریسم به ویژه 
ریشه های فرهنگی و اقتصادی آن، لزوم تشکیل کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشور به تفصیل گفت وگو و تبادل نظر 
کردند.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تاکید 
بر لزوم اتحاد جهان اسام در مقابله با خطرات مشترکی که 
همــگان را تهدید می کند، ابراز امیدواری کرد اجاس آتی 

بین المجالس اسامی در این راستا گام بردارد.
رئیس مجلس جمهوری مالــی هم در این دیدار گفت: 
بــرای ما تحکیم بیش از پیش روابط با جمهوری اســامی 
ایران بســیار اهمیت دارد. ما ملت ایران را ملتی مقاوم و با 
اراده می دانیم که هر آنچه را اراده کند، می تواند محقق کند.

گفت: مسئله حقوق های  مکارم شیرازی  آیت اهلل 
نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده اســت و 
مردم منتظرند این مسئله به جایی برسد، ولی هنوز 

اقدامی نشده است.
آیت اهلل ناصر مکارم شــیرازی از مراجع عظام تقلید، 
در درس خارج فقه خود که در مســجد اعظم قم برگزار 
شد، با بیان اینکه مسلمان واقعی کسی است که به دنیا و 
آخرت نگاه می کند، گفت: اگر فرد دنیا را مستقل مشاهده 
کند، هدف جمع آوری ثروت می شــود، اگر به عنوان ابزار 
مشاهده کند، باید فکر کند کجا اموال مصرف می شود و 
مصــارف خیر را آماده می کند چنین فردی دنبال حال 

و حرام است.
وی اضافه کرد:  کسی که مستقل فکر می کند کاری به 
حال و حرام ندارد، اگر خودمان و ملت به این حدیث عمل 

کنیم، برای اصاح جامعه کافی است.
آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان اینکه برخی افراد هستند 
که تنبلی کرده و کار نمی کنند، گفت: براساس این حدیث 
افراد دنیاپرست کنار می روند و تنها کسانی می مانند که دنیا 
را برای رسیدن به آخرت می خواهند، باید در نظر داشت دنیا 

پل، مزرعه و مرکب است.
آیت اهلل مکارم شیرازی یادآور شد: هر کسی به اندازه توان 
باید در جامعه کار کند، کســانی که سربار جامعه می شوند، 
افراد مناســبی نیستند، جوانان بدانند کار عار نیست، البته 

مسئوالن نیز باید کار تولید کنند.
اســتاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: بســیاری از پشت 
میزنشین ها بیکار هستند، عده ای بیکارهای نامرئی در جامعه 

هستند که فکر می کنند کار دارند.
وی با بیان اینکه هر فرد باید هر کاری که برای جامعه 

مفید اســت انجام دهد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر 
هدایت افکار جامعه و مبارزه با افکار و مفاسد از وظایف طاب 
اســت، باید در نظر داشــت کار معنوی مهم تر است، اینکه 
فرد طلبه درس و تبلیغ نمی رود و تنها از شــهریه استفاده 

می کند، درست نیست.
به گزارش فارس، آیت اهلل مکارم شــیرازی خاطرنشان 
کــرد:  اینکه برخی جوانان می توانند کاری انجام دهند ولی 
خودداری می کنند و وابســته به پدر و مادر خود هســتند، 

امری  ناپسند است.
این مرجع تقلید یادآور شــد:  هر روز تعداد زیادی نامه 
می آید که تبدیل به پرونده های چند ســاله می شــود و در 

جلسه استفتاء به آن رسیدگی می شود.
وی پراکنده کاری را یکی از مشکات جامعه ذکر کرد و 
افزود: نهادها به صورت جداگانه کار می کنند، یکی از مثال ها 

حقوق های نجومی اســت. دولت، دستگاه های اطاعاتی و 
دادگســتری جداگانه کار کرده و این در حالی اســت که 
مسئله حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار کرده 
و مردم منتظر هســتند به جایی برسد، ولی هنوز به جایی 

نرسیده است.
آیت اهلل مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: نمایندگانی باید از 
دستگاه های مختلف جمع شوند و مسئله را حل کنند، ولی 
هنوز به جایی نرسیده و ضروری است نمایندگان نهادها در 

جلساتی مشترک مشکل را حل کنند.
وی یادآور شد:  در زمینه مسئله سوء استفاده های مالی 
کان باید نهادهای اطاعاتی، دولت و دستگاه های قضایی 
نماینده بفرســتند و در جلســه ای تعییــن تکلیف کنند و 
اطاعات آنها را در اختیار بگذارند تا پرونده کامل شود و در 

مسئله قاچاق نیز باید این مسئله صدق کند.

آیت اهلل مکارم شیرازی:

حقوق های نجومی وجدان جامعه را جریحه دار كرد

رئیس جمهــور امنیت ، ثبات سیاســی و 
وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه 
افغانســتان و رفاه مردم این کشور دانست و 
تاکیــد کرد: جمهوری اســالمی ایران از هیچ 
تالشــی برای کمک به ملت و دولت افغانستان 

دریغ نخواهدکرد.
به گزارش فارس، حجت االســام حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان عصر دیروز در دیدار »عبداهلل 
عبداهلل« رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که 
برای ابراز تسلیت دولت و ملت افغانستان به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در صدر هیئتی 
در تهران حضور یافته اســت، ابراز امیدواری کرد، با 
تقویت ثبات سیاســی و وحدت در افغانستان، بتوان 

پروژه های مشترک را هرچه سریعتر اجرایی کرد.
وی امنیت، ثبات سیاسی و وحدت ملی را پایه های اصلی 
برای روند توســعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست 
و تاکید کرد که جمهوری اسامی ایران از هیچ تاشی برای 

کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهد کرد.
حجت االســام والمســلمین روحانی با قدردانی از 
تسلیت دولت و ملت افغانســتان، بیان داشت: حضرت 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از استوانه ها و ستون های ایران 
اســامی بودند که در مسایل منطقه ای و بین المللی و 
از جمله در موضوع افغانستان، پیوسته برای تقویت صلح 
و ثبات آن کشــور تاش می کردنــد و امیدوارم همگان 

بتوانیم همان مسیر و راه را در تاش فیمابین ادامه دهیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت جمهوری اسامی 

در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و خواهد ماند.
وی با اشــاره به چارچوب های مناسبی که برای 

توسعه همکاری های دوجانبه ترسیم شده است، گفت: 
توسعه بندر چابهار و تقویت شبکه های ریلی و از جمله 
اتصــال راه آهن ایران به هرات می تواند به توســعه 

همکاری های تهران – کابل شتاب بیشتری ببخشد.
حجت االســام والمســلمین روحانــی در ادامه 
تروریسم را معضلی نه تنها برای افغانستان بلکه برای 
کل جهان برشمرد و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرد.
عبــداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت وحدت ملی 
افغانســتان نیــز در این دیدار با اباغ پیام تســلیت 
دولت و ملت کشورش به مناسبت درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، خاطرنشان کرد: آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی شخصیتی شــناخته شــده برای مردم 
افغانستان است و مردم ما هرگز کمک های ایشان به 

ویژه در دوران سخت را فراموش نمی کنند.
وی همچنین با ارائه گزارشــی از وضعیت داخلی 
و روند مذاکرات صلح در کشورش، اظهارداشت: ایران 
همواره یار دولت و مردم افغانســتان بوده و دولت ما 
مصمم اســت که روابط خــود را در همه عرصه ها با 
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک کشور دوست و 

برادر توسعه دهد.

روحانی و عبداهلل عبداهلل دیدار کردند

روند توسعه روابط تهران-كابل شتاب می گیرد
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