
 برخي ترانه ها که از صدا و سيما پخش مي شود 
داراي ولنگاري زباني  و سطح بسيار نازل است

ماکرون : امریکا و اليگارش های روس دنبال 
نابودی تدریجی اتحادیه اروپا هستند

 الشرق قطر:  لشکرکشي امریکا 
تأمين مالي مي شود

 نگاهي به  فراز و فرودهاي  ليگ هجدهم  
در گفت وگوي »جوان« با جالل چراغپور

 بيش از 98 درصد نظرات پزشکی قانونی 
 در دادگاه ها مورد قبول و توسط قضات

مستند صدور رأی واقع می شود

دستاویز قرار دادن مجلس عزاي سيدالشهدا)ع( 
براي نمایش خشم و کينه در سریال شبکه 3

  رئيس جمهور در آیين بهره برداري از طرح هاي 
توس�عه منابع آب و خاك نواحي مرزي اس�تان 
آذربایجان غربي: ما در روزهاي س�خت و تحریم 
هر روز ش�اهد شکوفایي در این سرزمينيم. این 

همان پاسخ قاطع ما به کاخ سفيد است 

کاخ سفيد به دنبال مهندسی 
انتخابات پارلمانی اروپا

ليگ ما بازیکن ساز  نيست

امر مهم 98 درصدی           
پزشکی قانونی

روحاني: ملت ايران 
 مقابل قلدرها 

تعظيم نخواهد كرد

 »برادر جان« بویي از مجلس 
امام حسين)ع(  نبرده اي

تزريق 300 ميليون دالري 
 امارات و عربستان 

به  بلوف 100هزار تني  بولتون
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سر مقاله

 این شعرخوانی  ها 
و بهانه های ما برای گریستن! 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  اول خرداد 1398   - 16 رمضان 1440
سال بيست و یکم- شماره 5658 - 16 صفحه

قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان
 شهرستان ها 500 تومان

یک رسانه سعودی گزارش  بينالملل
داد که نخست وزیر رژیم 
صهيونيس�تی که نزدیک  ترین متحد دونال�د ترامپ 
محسوب می شود به فرماندهان ارتش دستور داده است 
از تنش های اخير امریکا و ایران در خليج فارس دور بمانند. 
روزنامه »الشرق االوسط « سه   شنبه به نقل از منابع امنیتی 
در تل آویو گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
رؤسا و فرماندهان امنیتی خود دستور داده اطمینان حاصل 
کنند وارد شرایط تنش بین ایران و امریکا از یک سو و ایران و 
کشورهای عربی از سوی دیگر نشوند. دستور های بنیامین 
نتانیاهو در جلس��ه ای با حضور وی به عنوان وزیر جنگ، 
»آویو کچاوی« رئیس ستاد ارتش ، »یوسی کوهن« رئیس 
موساد، »معیر بن شبات«  رئیس ش��ورای امنیت، »ناداو 
آرگمان « رئیس شین بیت، ژنرال »تامیر هیمن« رئیس 
رکن اطالعات ارتش و دیگر مقام های ارشد این رژیم صادر 
شد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو بعد از توجیه شدن در این 

جلسه نسبت به آخرین وضعیت موجود در خلیج فارس، به 
افسران بلندپایه گفته که باید اقدام   هایی برای فاصله گرفتن 
اسرائیل از این تحوالت انجام شود. یک مقام سیاسی رژیم 
صهیونیستی در نیز درباره آخرین تحوالت منطقه گفت، 
ایران قدرت خود را برای باز داشتن ترامپ از ورود به عرصه 
درگیری نشان می دهد. ایران در حال ارسال پیام به امریکا 
مبنی بر این است که جنگ احتمالی با ایران مانند حمله 
امریکا به عراق نیست. منابع مطلع در تل آویو بر این باورند 
که در صورت درگیری در منطقه، اسرائیل هدف نخست 
حمالت سپاه ایران خواهد بود. این منابع مدعی هستند که 
ایران اخیراً تعداد زیادی راکت به گروه های مورد حمایت 
خود در عراق و سوریه منتقل کرده است. این درحالی است 
که »یووال روتم« دبیر کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
روز سه   شنبه با »نگران کننده « خواندن افزایش ظرفیت 
غنی سازی اورانیوم در ایران، از »جامعه بین الملل« خواست 

فشار  ها بر ایران را افزایش دهد. 

 تالش نتانیاهو 
برای دور ماندن از تنش های ایران و امریکا 

آينده خوبی در انتظار ما  است  و ثبات بيشتری در كشور حاكم می شود 

همتي: خريداران ارز ضرر مي كنند
  دشمنان زماني از ارز 40 و 50 هزار توماني سخن مي گفتند،  اما این اظهارات 

رؤیایي بیش نبود و طي ماه هاي آینده ثبات بیشتري در کشور حاکم مي شود
  اگر صادرکنندگان در این بخش به دولت کمک کنند مي توانیم با س��رعت 

بیشتري دوران تحریم ها را پشت سر بگذاریم
صفحه 4

 زبان فارسي قرن هاي متمادي است که عمدتًا به وسيله ش�اعران بزرگ حفظ شده و این گونه 
سالم و فصيح به دست ما رسيده است، بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ کنيم و اجازه نداریم 
با بي مباالتي آن را به دست فالن ترانه سراي بي هنر بدهيم که الفاظ را خراب کند و بعد نيز با پول 

بيت المال در صداوسيما و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي پخش شود | صفحه 16

رهبر معظم انقالب در دیدار شاعران فارسي گوي:

نگران زبان فارسي هستم

غالمرضا صادقيان / سردبير

انتشار ویدئویی از مدرس��ه ای ابتدایی در لیون فرانسه که 
دانش آموزان فرانس��وی تح��ت آموزش »دیوی��د بروله « 
از هنرمندان س��ازهای کوبه ای ایرانی، غزلی منس��وب به 
موالنا را به زبان ش��یرین فارس��ی با لحن درس��ت و بدون 
غلط می خوانند، و همزمان��ي آن با انتش��ار ویدئو  هایی از 
تالش نامعلمانی در چند مدرس��ه ایران ب��رای به اصطالح 
شادی بخشی به دانش آموزان با ترانه ای پر از مضمون و الفاظ 
سخیف و همزمانی این دو با شب ش��عر شاعران در حضور 
رهبر انقالب و گالیه چندین باره ایش��ان از بی توجهی به 
زبان فارسی در رسانه ملی ایران، جمیعاً اسباب اشک شوق 
و اشک غم هر ایرانی عاش��ق فرهنگ ایران زمین را فراهم 
کرد:»از بس که بریخت اشک بر خاک/شد خاک ز اشک او 
مطیب/ من بودم و چرخ دوش گریان/ او را و مرا یکی س��ت 
مذهب/ از گریه آسمان چه روید/گل   ها و بنفشه مرطب/وز 
گریه عاشقان چه روید/صد مهر درون آن شکرلب/ این گریه 
ابر و خنده خاک/از بهر من و تو ش��د مرکب/ وین گریه ما و 

خنده ما/از بهر نتیجه شد مرتب«
نتیجه اینکه تماشای کودکانی غیر فارسی زبان که با نفس 
مهربان خود یکی از ش��ورانگیز  ترین عاش��قانه های موالنا 
را زمزمه می کنند، بهانه ای مضاعف برای زاری چش��مانی 
است که قصه شوق خود را در جایی نوشته می بینند. بهانه 
اول، خود غزل موالنا و آن موسیقی آسمانی است که برای 
این ترانه خوانی س��اخته شده اس��ت و بهانه دوم، شنیدن 
این ابی��ات از زبان کودکانی اس��ت که فارس��ی، این زبان 
عاش��قان را نمی دانند اما با این دقت و لطافت کلمات آن را 
جاری می کنند: » پیدا شدم پیدا شدم پیدای ناپیدا شدم/

شیدا شدم من او بودم من او شدم/ با او بودم بی او شدم در 
عشق او چون او شدم/ زین رو چنین بی سو شدم در عشق 

او چون او شدم«
بهانه سوم در حین گوش س��پاری به این همنوایی موالنا و 
کودکان و موسیقی، خود به خود س��ر بر می آورد! خاطره 
ترانه خوان��ی کودکان ایران��ی در چند مدرس��ه با هدایت 
کسانی که ضعف فهم و اندیشه خود را با یک ترانه سخیف 
به رخ فرهن��گ ایرانی کش��یدند. در س��رزمینی که فقط 
یک موالنای عاش��قش برای ما تا ابدی��ت، در منبعی که نه 
تمام��ی دارد و نه تکراری می ش��ود به نام دیوان ش��مس، 
ترانه و غزل عاش��قانه سروده اس��ت، چرا نباید کودکان ما 
در مدرس��ه به زبان موالنا ترانه خوانی کنند. گویی سعدی 
و حافظ و صائب و س��نایی و رودکی و فردوس��ی و عطار و 
عراقی و وحش��ی و پروین و شهریار از آس��مان به تماشای 
ما نشسته اند و می گریند که مدرس��ه ای فارسی زبان همه 
 ای��ن دفاتر غزل و ترانه را بس��ته اس��ت و در حضیض ذلت 

دست و پا می زند. 
اما بهانه چهارم برای اندوه و زاری ما، فارسی ندانی مجریان 
و برنامه س��ازان صداوسیما اس��ت. کمتر پیش می آید که 
یک مجری یا گوینده ای در رادی��و و تلویزیون ایران غزلی 
از حافظ یا س��عدی را بخواند و درست بخواند! شاید برخی 
نتوانند کلمات دش��وار غزل  ها را درست ادا کنند و یا چون 
معنی را نمی فهمند، لحن و تأکیدات درست را هم ندانند، 
در این صورت چاره، نخواندن اس��ت و چ��اره بهتر، مجری 
نبودن و چاره اعظم، برنامه فرهنگی که به ضد خود تبدیل 

شود نساختن!
ش��عر، عروس حجله آفرین��ش و رایحه دماغ پ��رور جان 
و اندیش��ه و محصول طربناک��ی روح و روان آدمی اس��ت 
و ب��ه تعبیر رهب��ر انقالب، معج��زه آفرینش اس��ت. زبان 
فارسی با استعداد ش��گفت انگیزش در ایجاد قافیه و ردیف 
و س��اختن ش��عر منظوم ، معجزه ای دیگر ب��ر این معجزه 
افزوده است اما حاال سبک مغزانی هستند که به ترانه های 
بی مایه آویزان می ش��وند، به ای��ن بهانه که ش��عر وزین و 
متعهد برای طرب انگیزی روح ک��ودکان و جوانان و حتی 
بزرگساالنی که با مضامین دش��وار آن اشعار ارتباط برقرار 
نمی کنند، مناس��ب نیس��ت و بای��د برای این گروه ش��عر 
و تران��ه هنری)!( س��اخت و س��رود. این غافالن مس��ئول 
جنایت تغییر سلیقه فارس��ی زبانان از زبان سعدی به زبان 
بعدی اند! جنایتی که حتی مغوالن بر س��ر فرهنگ و زبان 
این سرزمین نتوانستند بیاورند، ایش��ان کمر همت به آن 
بسته اند و طلبکارانه در ش��بکه های ماهواره ای و حتی در 
 رسانه ملی خودمان ادعای فرهنگی بودن و هنرمند بودن 

می کنند.
گویا لسان الغیب برای چنین روز  هایی و در فراق زبان اصیل 
فارسی و در شکوائیه ای علیه چنین فارسی ستیزانی بود که 
سرود: »کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی/ بیا که بی تو به 
جان آمدم زغمناکی/ عجیب واقعه ای و غریب حادثه ای/ انا 

اصطبرت قتیاًل و قاتلی شاکی«

زندان صاحب
عابربانک شد!

 حسين هدایتي
  معروف به عابربانک فوتبال ایران 

به 20سال حبس،  480ميليارد 
 تومان جریمه  و 74 ضربه شالق 

در انظار عمومي محکوم شد

رضوي:
 بانک مرکزي  دریافتي هاي من را 
تأیيد کرده است !

قاضي: معاون 
نظارت بانک 
 مرکزي را
 احضار مي کنيم  
تا صحت 
 ادعاهاي متهم را
 بسنجيم
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