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جواد شقاقی 

محبوب ملت ، مغضوب تندروها
مناجات ربنا از موافقت امام تا مخالفت آقایان 

برای ایجاد شــبهه در آرای 24 میلیون ایرانــی با ترفندی جدید آرای 
حدود42 میلیون ایرانی را در یک تقســیم بندی عجیب و غریب به حالل 

و حرام تفکیک کردند.
در شــگفتیم! کسانی پیدا شــده اند که با بذل و بخشش از اموال امام 
رضا )ع( هزاران تن آرد به اصطالح تبرکی را در اســتان های خوزستان و 
خراسان هزینه کردند تا رأی روستائیان را به دست آورند، و با توزیع کارت 

هدیه و غذای گرم، آراء خویش را  حالل کردند. 
اما روحانی به عنوان رئیس جمهور مســتقر که با عملکرد قابل قبول 
چهارساله و مجاب نمودن مردم ایران در مناظره های انتخاباتی، توانست 
افکار عمومی را به ســمت خویش جلب کند دارای رأی غیر حالل شــده 

است. 
از آنجا که فقه هزاران ســاله ما در دســت گروهی این گونه به حراج 

گذاشته شده، می توان به مظلومیت اعتقادات دینی پی برد.
وقتی آموزه های دینی توجیه المسائل افراطیون  گردید، حسرت و تأسفی 

عمیق برای دلسوزان واقعی دین باقی گذارد!
در ســال 88 که احمدی نژاد با گونی های سیب زمینی و اهدای سهام 
عدالت به مصاف رقبا آمد و آراء مستمندان را با صرف مبالغ کالن به کف 

آورد، فریاد از کسی به آسمان بلند نشد؟
آیا آنگونه رأی گرفتن از مردم همخوانی با موازین شرعی داشت؟

 مغلوبان  انتخابات اخیر نیز با تمسک به تفسیر جناحی از دین فقط به 
منافع خویش می اندیشــند و از چوب حراج زدن به اعتقادات مردم هرگز 

واهمه ای ندارند.
اخیراً محمد جواد الریجانی از اصول گرایان ســر شناس که سابقه ای 
در اسالم شناســی و به ویژه فقه شیعه ندارد در یک اقدام غیر منتظره بر 
کرسی فقیهان نشسته  و فتوا صادر نموده که دعای ربنای استاد شجریان 
با جنبه های شرعی تالوت قرآن در تباین است! در حالی که باید ازایشان 
پرسید، چگونه دریک دهه از رهبری مرحوم امام این دعا در طول ماه های 
مبارک رمضان از صدا و سیما پخش می شد و یکبار مورد اعتراض بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران قرار نگرفت؟
از سال 68 تا88 به مدت 20 سال در دوران رهبری آیت اهلل خامنه ای 
این دعا از رادیو و تلویزیون پخش شــد و هیچگاه رهبری بر غیر شرعی 

بودن آن، کالمی برلب نیاوردند؟
مشخص است که مواضع سیاسی شــجریان بر مذاق تندروها خوش 
نیامده است و آنها با انگیزه های سیاسی به تحریم شجریان در صدا وسیما 

پرداخته اند؟
در این جا باید دردمندانه این نکته را گوشزد کرد که چطور امیر تتلو با 
سبک مبتذلی که برگرفته از موسیقی غیر ایرانیست، مورد حمله و هجمه 

تندروها قرار نمی گیرد؟
چگونه اســت که فیزیک خوانده ای چون جواد الریجانی حکم خالف 
شرع بودن را برای دعای شجریان صادر می نماید اما خوانندگی تتلو را بر 

می تابد؟
بعد از انتخابات 29 اردیبهشــت پدیده فقه انتخاباتی توســط غیر فقها 
که هیچ ســنخیتی با مبانی فقهی ندارند بر فضای سیاسی کشور مستولی 

شده است.
جالب اینکه اعتراضی از ســوی خبرگان فقهی حــوزه های علمیه و 

کارشناسان دینی خطاب به سیاسیون بازنده در انتخابات نمی بینیم.
نتیجه اینکه رأی روحانی حرام و صدای شجریان خالف شرع است، اما 

رئیسی و تتلو هر آنچه انجام دهند شرعی و حالل است!

امیر مقدور مشهود

                 علی نظری - سردبیر 

    آرای حالل هم مثل موسیقی 
حالل تتلو است

آقای محمد جواد الریجانی این سخن کدام فقیه است؟!
محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم :

حجت االســالم محمدتقــی فاضل میبدی، عضو مجمــع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم در نوشتاری خطاب به محمد جواد الریجانی درباره 

موضوع ربنای شجریان ایرادات آن را بازگو کردند.
حجت االســالم محمدتقــی فاضل میبدی، عضو مجمــع محققین و 
مدرسین حوزه علمیه قم در نوشتاری خطاب به محمد جواد الریجانی درباره 

موضوع ربنای شجریان ایرادات آن را بازگو کردند.
به گــزارش تیک، آقای محمــد جواد الریجانی دربــاره پخش دعای 
»ربنا«ی آقای شــجریان در پاســخ به نامه آقای سید رضا صالحی امیری 
مغلطه بزرگی کرده اند؛ ایشان اشاره دارند که »دفاع از آقای شجریان به یک 
مناقشــه سیاسی تبدیل شده است« متأسفانه آقای الریجانی همه چیز را با 
نگاه سیاسی ذهن خود و مذاق گروهی که نسبت به مسائل مختلف برداشت 
سیاسی دارد، می سنجد. به عبارت دیگر چون موضع آقای شجریان سیاسی 
اســت بنابراین آواز او نباید پخش شود. اما با توجه به تحصیالت ایشان در 
منطق و فلســفه، این نوع چینش منطقی و قیاس قابل درک نیست و حتی 

کسی که اندک اطالعات مذهبی داشته باشد این صحبت ها را برنمی تابد.
ایشان درجایی دیگراشاره کرده اند که: »در تالوت مذکور، توجه به آیت 
تحت الشــعاع قرار می گیرد و این امر خالف موازین شرعی تالوت است«! 
این اجتهاد و تخصص در علم تالوت بر چه مبنا و اساســی اســت؟ ایشان 
چگونه می توانند در موضع یک فقیه بنشینند، فتوابدهند و این کار را خالف 
شرع بدانند؟! نفس این کار خالف شرع و بدعت خواهد بود.استخراج حکم 
شرعی از این جمله که منطق و شرعی ندارد، خود خالف شرع است. در باب 
بخش دیگری از صحبت های ایشــان که گفته اند: »برخی از فقهای بزرگ 
تالوت ملحون را مورد شبهه قرار داده اند« آقای الریجانی باید بگویند کدام 
فقیه این سخن را گفته اند؟ اگر برفرض محال فقیهی چنین سخنی را گفته 
باشد خالف احادیث ما خواهد بود؛ در قرآن آمده است َرتِِّل الُقرآَن تَرتیاًل". 
که بســیاری از بزرگان فقه این گونه تفسیر کرده اند که یعنی قرآن را با آواز 
خوش بخوانید. بنابراین اشــکاالت بزرگی بر صحبت های آقای الریجانی 

وارد است. بهتر است هر کسی در رشته تحصیلی خودش اظهار نظر کند و 
اجازه دهند در فقه و هنر افراد متخصص پاسخگو باشند.

ربنای آقای شــجریان در دستگاه ســه گاه خوانده شــده و درآن آواز 
افشاری وگوشه عراقی به گوش می رسد. جالب اینکه سالهای بسیاری هم 
از تلویزیون پخش شده وهیچ فقیه، عارف و قاری قرآنی اشکالی بر آن وارد 
نکرده و حتی مجذوب این آواز شده اند.اگر آقای الریجانی به لحاظ شرعی 
بر ربنا ایراد گرفته اند پس نســبت به اذان زیبای مؤذن زاده اردبیلی هم باید 
نقد و اشــکال جدی وارد بدانند چون مردم تحت الشعاع زیبایی این تالوت 
قرار می گیرند و یا قرائت های زیبای عبدالباســط که مردم را مجذوب خود 
می کند. در طول تاریخ اسالم افراد بسیاری بودند که تحت تأثیر الحان قرآن 

قرار گرفتند و روی به اسالم آوردند.
به نظر من پخش صدای آقای شجریان از رسانه ملی جمهوری اسالمی 
ایران حق همه مردم است و تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از رئیس 
صداو سیما در مورد پخش دعای ربنا با صدای شجریان بجا و درست بوده 
و هیــچ توجیه منطقی برای محروم کردن مردم از این صدا و نعمت، وجود 
ندارد. ما با نگاه سیاســی خود باعث محروم شدن بسیاری از مردم ازحق و 
حقوقشــان شــده ایم. به خاطر دارم در یکی از غروب های ماه مبارک سال 
68 صدای آقای شــجریان و اشعار مذهبی ایشــان از رادیو پخش می شد. 
مرحوم آیت اهلل موســوی اردبیلی فقیه بزرگوار غــرق در صدای ربنا بودند 
و گفتتد این صدا برای من بســیار جذاب اســت. به نظر من در طول تاریخ 
کسی نتوانســته به لحاظ صوت و تالوت، کار زیبا و بسیار هنرمندانه آقای 

شجریان را انجام بدهد.

وزیرکشــور گفت: پس ازپایــان رقابت های 
انتخاباتی دوره رفاقت ها، تعامل و همدلی با همه 
دستگاه های اجرایی کشور در جهت خدمت رسانی 

به مردم آغاز و بایستی ادامه پیدا کند.
به گزارش ایرنــا، عبدالرضــا رحمانی فضلی 
درنشست استانداران سراســر کشور که با حضور 
معــاون اول رییــس جمهــوری درمحل ســالن 
کنفرانس برگزار شد، افزود: توفیق انجام انتخابات 
شکوهمند را تبریک می گویم که به صورت کامال 
سالمت، قانونی و توام با امنیت و مشارکت باال با 

هماهنگی دســتگاه های مرتبط در حوزه نظارت و 
اجرا برگزار شد.

وی ادامه داد: امیدوارم این انتخابات منشا خیر و 
برکت برای کشور باشد.

وزیرکشــورضمن خســته نباشــید و خداقوت 
به اســتانداران بــرای برگزاری موفــق انتخابات 
29 اردیبهشــت ماه گفت: در این نشســت برنامه 
های ســال 1396 وزارت کشور به طور رسمی به 

استانداران ابالغ می شود.
رحمانی فضلــی افزود: انتخابــات با موفقیت 
برگزارشد و این مسوولیت و تعهد ما نسبت به مردم 
را افزایــش می دهد و باید ضمن شــکرگزاری از 
درگاه خداوند برای حضور پرشور مردم در انتخابات 
1396، با عمل شکرگزارکنیم و شکرگزاری عملی 

کار بدون وقفه برای مردم است.
وی ادامــه داد: امیدوارم پس از پایان رقابت ها 
دوره رفاقت ها، تعامل و همدلی با همه دســتگاه 
های اجرایی کشور در جهت خدمت رسانی به مردم 

ادامه پیدا کند.

سید حسن خمینی، عضو هیات موسس و هیات امنای 
دانشگاه ازاد اسالمی طی نامه ای  به رییس جمهور ضمن 
اعــالم فقدان وجاهــت قانونی در موضــوع عزل رییس 
دانشگاه ازاد اسالمی و نیز نصب سرپرست جدید بدون رای 

گیری در هیات امنا دانشگاه از وی خواست نسبت به مسئله 
برای راهگشایی ورود کند.

متن این نامه بشرح زیر است:
بسمه تعالی

جناب حجه االسالم و المسلمین آقای روحانی
با سالم 

به نظر اینجانب روند عزل برادرمان جناب اقای میرزاده 
از وجاهت قانونی برخوردار نیســت و حداقل آن است که 
شــبهه غیر قانونی بودن آن بسیار قوی است . هم چنین 
نصب سرپرســت نیز بدون رای گیری در هیات امنا بوده 
اســت. ورود حضرتعالی در مســئله حتما مفید و راهگشا 

خواهد بود .
با تشکر سید حسن خمینی 2/3/96

اعضای فراکســیون والیت مجلس فردا میهمان سفره 
افطار رئیس مجلس هستند.

به گزارش مشــرق، اعضای فراکسیون والیت مجلس 
سه شنبه 9 خردادماه 96میهمان سفره افطار علی الریجانی 
رئیس مجلس  هســتند. پیش از مراسم افطار و از ساعت 

19:30 دقیقه نیز جلســه اعضای فراکســیون والیت در 
خصوص انتخابات هیأت رئیسه برگزار و جمع بندی در این 
خصوص انجام می شود.بناســت تا در این نشست اعضای 
دو فراکسیون نمایندگان والیی و مستقالن والیی لیست 

مشترکی را برای هیأت رئیسه مشخص کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

انتخابات کامال سالم و قانونی برگزارشد

نامه سید حسن خمینی به رئیس جمهور: 

عزل رئیس دانشگاه آزاد وجاهت قانونی ندارد

رییس قوه قضاییه عنوان کرد:

واکنش مدیر عامل خانه موسیقی به اظهارات جواد الریجانی:

افطاری الریجانی برای والیتی های مجلس

جهل و بی باکی شده افش و حالل

دانش و آزادگی گشته حرام                                                                                                                                                                                                                                                                       
انصر خسرو


