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سبزه میدان-سبزه میدان- با افتتاح سی امین کانون، شبکه مراکز فرهنگی و هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۰۰ درصد استان زنجان را پوشش 

خواهد داد و به گروه های هدف خدمات رسانی مطلوب ارائه خواهد کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان شامگاه یکشنبه 
در مراسم تجلیل  از خبرنگاران استان زنجان افزود: رشد و توسعه فرهنگی کشور 
مدیون تالش خبرنگاران است که صادقانه و تالش گرانه و ایثارگرانه به فعالیت 
کاری خود مشغول هستند؛ در حالی که این قشر از بسیاری تسهیالت و رفاه محروم 
هستند.محمدنقی صالحی افزود: خبرنگاران .. .رجوع شود به سبزه میدان)صفحه 2(

اعالنات-آیین اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان زنجان به همراه مراسم روزخبرنگاردر سالن همایش های بین المللی 
روزبه برگزار شد. حاصل رقابت خبرنگاران درپنجمین جشنواره مطبوعات،  

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان به شرح زیر است:
دربخش گزارش خبری ـ تحلیلی مطبوعات،سجادکریمی ازنشریه رویداد آذربایجان 
به مقام نخست دست یافت، مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان عنوان دومی 
را از آن خود کرد و آذر عباسی از نشریه موج بیداری حائز رتبه سوم شد. در بخش 
ـ تحلیلی خبرگزاری ها نیز ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا  گزارش خبری 

عنوان نخست را کسب کرد و زهرا رسولی...رجوع شود به اعالنات)صفحه 8(

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:

سبزه میدان)2(

سبزه میدان)2(

اعالنات)7(

عرض مخصوص

 تشیع و مسئله ایران

هفت حوض)6(

پوشش 100 درصدی کانون در زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان همایش منطقه ای هنگام ازدواج  
برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی را باحضور مقامات ارشد 
و اساتید کشوری جهت مربیان دانشگاه، دادگستری، تبلیغات 

اسالمی و بهزیستی استان زنجان و قزوین برگزارکرد.
در این همایش رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کل کشور گفت: 

آمارموفقیت ازدواج های دانشجویی 93 درصد است.
مهندس مهدی غالمی با بیان اینکه ازدواج های دانشجویی از موفق 
ترین ازدواج هاست افزود: عدم موفقیت ازدواج های دانشجویی 
کمتر از یک پنجم جامعه است.رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کل 
کشور همچنین کاهش رغبت ازدواج درجوانان و افزایش ازدواج 
های ناموفق را از مسایل اساسی در کشور برشمرده وگفت: طالق 
های عاطفی بین زوجین از مسائل مبتالبه جامعه  امروزی ماست که  
امری بسیار جدی و قابل توجه است.وی در مورد چالشهای اصلی 
جامعه نیز گفت: تعدا طالق های عاطفی در کشور خیلی بیش از 
طالق های ثبتی است و در آینده سونامی زنان بین 2۰ تا 4۰ سال 
را خواهیم داشت که همگی سرشار از نیازهای عاطفی و غریزی 
هستند و زنانی که فاقد پناه و تکیه گاه مطمئن هستند در نسل های 

قبل این افراد بی پناه معموالدر سنین باالتر به این وضع دچار می 
شدند ولی االن در سنین جوانی این اتفاق می افتد.

مهندس غالمی تصریح کرد:  طالق های ثبتی استرس حاد دارند 
ولی طالق های عاطفی استرسی مزمن و نیاز به آموزش های 
عمومی بسیار جدی دارند. وی افزود: در بسیاری از کشورهای 
دنیا هم این آموزش ها در حال اجراست ولی درکشور ما هم 
این برنامه ها زیادجدی نیست. درکشورهایی مثل آمریکا، آلمان 
و  ژاپن و... 36 ساعت آموزش های عمومی را دانجام می دهند 
ولی هنوز در کشور باور جدی برای آموزش مناسب وجود ندارد.
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور اضافه کرد:این آموزش ها 
حداقلی است که ما اگر بخواهیم تغییری در سبک زندگی ایجاد 
بکنیم 5 مرحله را باید طی کنیم. وی حساس سازی، دانش افزایی، 
تغییر باور، مقررات افزایی و تغییر سبک زندگی را مراحل حل 
مشکالت زندگی امروزی  دانست و عنوان کرد: امیدواریم این 
طرح به سمتی برود که در همه استان ها مراکزی ایجاد شود که 

آموزش های تخصصی را برگزار کنند.

امروز مهم ترین بحث جمعیتی ازدواج و فرزندآوری است 
که در این دو حوزه نتوانستیم به خوبی کار کنیم

وزارت  ومدارس  سالمت،جمعیت،خانواده  دفتر  مدیرکل 
بهداشت هم در همایش منطقه ای آموزش های هنگام ازدواج  
برگزاری این همایش را پیرو سیاست های ابالغی کالن 
جمعیت دانست و اظهار امیدواری کرد که این برنامه منجر به 

خیر مضاعف برای کشور شود.
دکترسید حامد برکاتی بحث جمعیت را از دغدغه های مهم 
فعلی در کشور عنوان کرد و گفت: حتماً ذیل بحث جمعیت 

طالق و ازدواج نیز قراردارد.
وی با نگاهی به آمارتصریح کرد: جمعیت سالمندان، )با تعریف 
سالمندی باالی 65 سال(درسال۱365، 3/۱درصد، در سال 
۱396، 6/۱بود و این عدد درسال۱395، 9/2درصد بوده است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه االن جمعیت سالمندان به حدود 
۱۰ درصد رسیده است خاطر نشان کرد: با این روند احتماالً 
جمعیت سالمندان ما در 25 سال دیگر به باالی 25 تا 3۰ درصد 
برسد و اگر با همین منوال پیش برویم به هیچ عنوان کشور 

آماده مدیریت این وضعیت نیست و حتماً بیش از7۰ درصد 
تخت های بیمارستانی در کشور به سالمندان تخصیص پیدا 
خواهد کرد. و با این 3۰ درصد جمعیت سالمندی متخصص 
طب سالمندی هم کم داریم و اقدامات حمایتی به خوبی انجام 

نخواهد شد.
مدیرکل دفترسالمت،جمعیت،خانواده ومدارس وزارت بهداشت 
اضافه کرد: سالمندان در کشور در خانواده هایی هستند که 3یا 
4 فرزند دارند و تکریم سالمندان هنوز در جامعه به قوت باقی 
است ولی 3۰ سال دیگر خانواده هایی که یک فرزند یا دو فرزندو 
یا فرزندی ندارد؛ حتماً جور آن را حاکمیت خواهد کشید و باید 
چالش جمعیتی کشور را رفع کنیم.وی افزود: امروز مهم ترین  
بحث جمعیتی ازدواج وفرزندآوری است دراین دوحوزه نتوانستیم 
به خوبی کار کنیم و با نگاهی به رشد جمعیتی و سیاست های 
فرزندآوری در اوایل انقالب اسالمی، رشد سه ونیم درصد بود 

و امروز به ۱/2رسیدیم و به مرور هم این کمتر خواهد شد.
مدیر کل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 

۱39۰دروزارت  سال  بررسی  کرد:در  تصریح  بهداشت 
بهداشت برای رشد جمعیت  تشویق برای  ازدواج و جلو 
گیری از فوت نابهنگام در جمعیت مولد و تالش در کاهش 
طالق بررسی شد، ما امروز ۱۱ میلیون جمعیت جوان مجرد 
در شرف ازدواج داریم و اگرده درصد ازدواج بکنند متولدین 
دو برابر می شود واین عدد به 2/6 خواهد رسید. دکتر برکاتی 
افزود: امروز افراد درحال انتظار ازدواج به مرور کاهش پیدا می 
کنند و جوانان دهه شصتی به مرور کم می شوند و به سنین میان 
سالی پا می گذارند و دیگر در انتظار ازدواج نیستند و تجرد مطلق 
بخصوص در میان دختران بسیار افزایش پیدا کرده است.وی 
اضافه کرد: در روند ازدواج در کشور از سال ۱389 بیشترین 
میزان را داشتیم با  89۱ هزار و 57۰ هزار یعنی امروزه4۰درصد 
ازداوج های کشور کم شده  و یکی از دالیل جدی آن این 
است که تسهیل ازدواج نکردیم حتما یک معضل بزرگ فر 
هنگ جامعه است و باید نهاد های فرهنگی در این زمینه ورود 

پیدا کنند.
مدیر کل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 

بهداشت بااشاره به آمار روند طالق نیز گفت: در کشور طالق  
عمدتاً 5۰ درصد در 5سال اول زندگی اتفاق می افتد و روند 
افزایش را دارد و باید کار ویژه تری را انجام بدهیم. وی  با بیان 
اینکه زنجان و قزوین جزو شهر های پرطالق محسوب نمی 
شوند، تصریح کرد: استان های اصفهان، تهران، شیراز، گیالن، 
مازندران، خراسان و کرمانشاه پرطالق ترین استان های کشور 
هستند و برنامه ویژه ای در شورای انقالب فر هنگی برای این 

استان ها دیده شده است.
کاهش جمعیت و نگرانی از داشتن جامعه پیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان نیز در همایش منطقه ای آموزش های هنگام ازدواج 
اظهارداشت: در آموزش های هنگام ازدواج دو مسئله ای که 
امروزه در جامعه مطرح است، بحث کاهش جمعیت و نگرانی 
از داشتن جامعه پیر است که از سال 93 با کاهش نرخ باوروی 

خودش را نشان داده است.
دکتر پرویز قزلباش افزود: موضوع »جمعیت« و »سیاست های 

 دکترداودفیرحی-جامعه ما، هم 
دیندار است و هم ملی ولی آشتی 
اینها به دو دلیل آسان نیست: اوالً 
در ادبیات دینی تفسیری ارائه شده 
است که تعلقات ملی را نفی می کند 
و ثانیاً در ادبیات ایرانی گری هم 
جریانی ازمشروطه به بعدپیدا شده 

است که نسبت به دین موضع 
چندان همدالنه ای نداشته است. منهای جریان چپ که 
خارج از تحلیل ماست، از مشروطه به این سو جامعه ما حول 
مذهب و ناسیونالیسم نوسان داشته است. هر از گاهی یکی به 
منبر می رود و دیگری به پستو و گفتگو را متوقف می کنند اما 
تنش جایی است که این دو در نقطه تالقی قرار دارند. اکنون 

در این شرایط هستیم.
-ناسیونالیسم بردونوع تبارگراومبتنی برقرارداد است. ناسیونالیسم
 تبارگرا حاوی نوعی جوهرگرایی، رمانتیسم، باستانگرایی و تا 
حدی نژادپرستی است اما ناسیونالیسم مدنی مبتنی بر قرارداد 
حول قانون اساسی است، تصمیمی عقالیی است و معموالً 
هم دموکراتیک است. در ایران از ابتدا علی رغم اینکه نظریه 
ناسیونالیسم به اقتفای قانون اساسی مشروطه شکل گرفت، اما 
به تبارگرایی شیفت پیدا کرد و خشونتهای آن هم ظاهر شد. 
ناسیونالیسم تبارگرا در سیاست خارجی باعث شارژ تبارگرایی 
های بدیل مانند پان اسالمیسم، پان عربیسم و پان ترکیسم میشود 
و برای وحدت اسالمی مشکل زا است. در داخل هم با مذهب، 
 قومیتها و دولت ملی مدرن دموکراتیک چالش ایجاد میکند.
-گفتمان رایج ناسیونالیسم در ایران، تبارگرا است و حتی جریان 
مذهبی هم هر وقت درباره ناسیونالیسم فکر کرده است، پیش 
فرض گرفتند که ناسیونالیسم مساوی تبارگرایی است و امکان 

بدیل آن را در نظر نگرفتند...رجوع شود به سبزه میدان)2(

برگزیدگان از پرده بیرون آمدند

دبیرخانه  شناسایی 
و معرفی مشاهیر زنجان 

راه اندازی می شود

اولویت دولت، احیای 
واحدهای تولیدی 

غیرفعال  است

استاندار زنجان تاکید کرد:

زندگی و زمانه مرحوم  
غضنفر  سفیدگری
 )بخش دوم و پایانی(

قلم بر قدرت پیروز است

سهروردی فخر فرهنگ 
 ایرانی اسالمی است

هرگز از مرگ نهراسید

هفت حوض)3(

جمعیتی« در سال 93، پس از کاهش آهنگ رشد جمعیت به 
حدود ۱.5 درصد و نگرانی از پیری جمعیت، مطرح شد و 
توقف کامل سیاست کنترل جمعیت، رشد موالید و افزایش 

فرزندآوری در دستور کار قرارگرفت.
این مقام مسئول با بیان اینکه نخستین بند از سیاست های 
کلی جمعیت تاکید بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح 
جانشینی است اظهارداشت: کارشناسان جمعیت شناسی 
معتقدند اجرای سیاست های کلی جمعیت که از طرف رهبر 
معظم انقالب ابالغ شده است، بهترین و جامع ترین راهگشای 
معضل های جمعیتی است؛ زیرا تمامی جوانب و زیرساخت ها 

را به شکلی علمی و مطابق با شرایط کشور سنجیده است.
دکتر قزلباش افزود: در زمان حاضر ساختار جمعیتی ایران ، 

در همایش منطقه ای هنگام ازدواج با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان؛

جوان است. بنابراین اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت و.. از 
جمله نیازهایی است که باید به آن توجه شود.

 وی ابراز داشت: با توجه به اهمیت نهاد خانواده الزم است 
بررسی های بیشتری در زمینه شکل گیری، تداوم و بقای این 
بخش ارزشمند اجتماعی انجام شود و در این راستا وجود 
طرحی جامع برای بررسی پیش از ازدواج، شکل گیری ازدواج 
و تداوم آن در جهت حل تعارضات و پیشگیری از وقوع 
بحران اهمیت دارد، چراکه بر سالمت فردی و اجتماعی افراد 

تاثیر زیادی می گذارد.
به گفته دکتر قزلباش وزارت بهداشت از سال ها قبل در مقوله 
ازدواج سالم و ترویج فرزندآوری تالش کرده و در این راستا 
نیز کتاب هایی با موضوع بررسی ابعاد ازدواج سالم، انتخاب 

صحیح همسر و ارتقای سالمت زناشویی، تهیه و به عنوان منابع 
آموزشی در اختیار دانشگاه ها قرار داده است و دانشگاه ها نیز 
این منابع را در کارگاه های آموزشی، نشست ها و سمینارها مورد 

استفاده قرار داده و به آموزش دانشجویان می پردازند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان اقدامات انجام یافته در 
راستای آموزش های حین ازدواج در استان را شامل: اجرای 
کالس های آموزش هنگام ازدواج 6 ساعته با همکاری مشترک 
بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دادگستری، تبلیغات 
اسالمی و بهزیستی از ۱5 دی ماه 97 در کلیه شهرستان های استان 
پیرو برگزاری جلسات متعدد با نظارت مدیرکل اموراجتماعی و 
فرهنگی استانداری)تعداد 6۰۰۰ زوج از زمان اجرای برنامه تاکنون
 تحت آموزش قرار گرفته اند.( عنوان کرد... ادامه در صفحه 2

کشور پیر دگرباره جوان خواهد شد

زنجانی ها آش خور می شوند
چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی، 22 مرداد آغاز  می شود

پنجمین جشنواره مطبوعات و روز خبرنگار برگزارشد

عید قربان مبارک باد

شهردار زنجان:

سبزه میدان)2(
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سبزه میدان-معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان نیز در این همایش 
با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی دالیل افزایش طالق و کاهش 
ازدواج اظهارداشت: اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، برای تحقق 

این موضوع هیچ راهی جز اهتمام به مقوله جمعیت نداریم.
دکتر خدابخش مرادی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی دالیل 
افزایش طالق و کاهش ازدواج افزود: آنچه که امروز در این 
زمینه باید مدنظر باشد، دو موضوع مهم باال رفتن آمار طالق و از 
آن طرف، پایین آمدن آمار ازدواج است.وی تصریح کرد:افزایش 
آمار ازدواج،نیازمندایجادزیرساخت هایی است که این موضوع 

می تواند درتسهیل گری امر ازدواج بسیار مؤثر باشد.
معاون سایسی امنیتی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه چه مسائلی 
باعث شده است آمار طالق افزایش یافته و آمار ازدواج با کاهش 
مواجه شود، از اهمیت زیادی برخوردار است و تا زمانی که به 
این آسیب ها توجه نکنیم، قادر نخواهیم بود دوام زندگی و بقای 

آن را رقم بزنیم.

مرحوم مطهری هم »خدمات متقابل ایران و اسالم« را روی این 
تعریف سوار می کند و اصرار دارد که اینها دو ایدئولوژی متفاوت 
برای اداره جامعه هستند و سرانجام بحث را به نفع اسالم سوق 

داده است. 
رواج تعریف تبارگرا از ناسیونالیسم و تضاد قهری آن با مذهب، 
از  ناشی  بحران،  است.  کرده  ایجاد  را  باطل هویت  چرخه 
بزرگ بودن ناسیونالیسم فرهنگی و کوچک بودن ناسیونالیسم 
سیاسی است. ملیت ایرانی، همین ایرانی است که در این گربه 
قرار دارد و خارج از آن، رمانتیک و تهاجمی است و  نا هم 
مکانی و ناهم زمانی می آورد. یعنی کسانی را ایرانی می دانیم 
که ایرانی نیستند و کسانی را ایرانی نمی دانیم که ایرانی هستند. 
 ملیت سیاسی باید همان ملیتی باشد که ملیت فرهنگی ماست.
- فقه مشروطه و ادبیات مرحوم نایینی و آخوند خراسانی، 
خلوص دارد و ناسیونالیسم را تبار نمی داند بلکه دنبال این بودند 
که ملتی یک قرارداد می بندد و امور مشترک خود را به اشتراک 
و مبتنی بر قانون اساسی که هنجارهایش به مرور زمان یک علقه 

ملی تولید می کند، اداره کند. 
این نگاه با مذهب هم در تضاد نیست و مسلمانان درون امت می 
توانند دولت های جدا از هم تشکیل دهند. فقه مشروطه، ایده 

ناسیونالیسم قراردادی را پشتیبانی می کند.
 در فقه مشروطه ملت کسانی اند که مشترکات نوعی دارند و دور 
هم جمع شده اند تا این نیازها را اداره کنند. ادبیات مشروطه تمام 
همتش حل مسئله دولت ملی ایران است و مذهب هم در کلیت 

خود در پی ناسیونالیسم دموکراتیک است.

 تشیع و مسئله ی ایران
اولویت دولت،  احیای واحدهای تولیدی غیرفعال است

استاندار زنجان تاکید کرد:

سبزه میدان-استاندار زنجان گفت: یکی از 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مهم  اهداف 
تولید در این استان راه اندازی مجدد واحدهای 

تولیدی و صنعتی بزرگ غیرفعال است. 
فتح اهلل حقیقی روز یکشنبه در سی و هفتمین 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
که در محل شرکت سیم و کابل ابهر برگزار شد، 
افزود: در این راستا با تدابیر و تمهیدات اتخاذ 
شده، شرکت ابهر بافت و چینی هیس که از 
بزرگترین  واحدهای صنعتی استان محسوب 
می شوند با جذب سرمایه گذار به عرصه تولید 
باز خواهند گشت. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود به وجود آزمایشگاه های بسیار 
مجهز و پیشرفته در شرکت های سیم و کابل و 
رسا لوله پاسارگاد ابهر اشاره کرد و اظهار داشت: 
باید شرایط استفاده دانشگاه ها و دانشجویان 

استان از این مراکز کاربردی فراهم شود.
حقیقی درخصوص واحدهای تولیدی که 
محصوالت ملی و استراتژیک تولید می کنند و 

خریدار عمده این محصوالت نیز دولت است، گفت: برخی از 
این واحدها در وصول مطالبات خود از دولت دچار مشکل 

هستند که این موضوع از طریق مسئوالن کشوری در دست 
پیگیری است. وی افزود: در نیمه شهریورماه امسال مدیران عامل 

بانک های کشور به استان زنجان سفر خواهند کرد و صنعت 
گران می توانند مشکالت خود را با آن ها در میان بگذارند. 

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود پیرامون شرکت ابهر بافت، گفت: این 
شرکت با تغییر کاربری در زمینه صنعت فوالد 

و تولید ورق فوالدی فعالیت خواهد کرد.
حقیقی افزود: یکی از موانع فعالیت این شرکت 
مشکل زیست محیطی بود که با تعامل انجام شده 
این شرکت بدون بخش ذوب مجوز فعالیت از 
محیط زیست را دریافت می کند. وی افزود: 
مشکل شرکت رسا لوله پاسارگاد که تولید کننده 
لوله فشار قوی برای صنعت آب کشور است نیز 
در مالقات با وزیر نیرو  و در سفر وزیر نیرو به 

استان مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. 
گفتنی است با تدبیر استاندار زنجان کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی، پیگیری 
و رفاه حال صنعتگران و تولید کنندگان در 
واحدهای تولیدی مورد نظر برگزار می شود 
که تاکنون به تصمیم های مناسب و راهگشا 

منجر شده است.
استاندار زنجان در سفر یک روزه خود به 
شهرستان ابهر از شرکت در حال ساخت مهریس 2، رسالوله 

پاسارگاد و سیم و کابل ابهر  بازدید کرد.

زنجانی ها آش خور می شوند
چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی

 22 مرداد آغاز  می شود

سبزه میدان-مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع 
و گردشگری   دستی 
استان زنجان، از آغاز 
چهاردهمین  کار  به 
جشنواره ملی آش ایرانی  

خبر داد.
به گزارش ایسنا، یحیی 
رحمتی با بیان اینکه 

چهاردهمین جشنواره
 ملی آش ایران از 22 

مرداد تا 26 ماه جاری در زنجان برگزار خواهد شد، افزود: 
تمهیدات الزم برای برگزاری این جشنواره همانند سنوات 
گذشته اتخاذ شده و علی رغم اینکه چند بار شاهد تغییر زمان 
برگزار آن بودیم اما با توجه به رایزنی های صورت گرفته، 

هیچ گونه نگرانی در خصوص برگزاری آن نداریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان زنجان،با 
تاکید بر اینکه تصمیم برای برگزاری جشنواره چهاردهم 
در 22 مردادماه امسال به واسطه حفظ تقویم جشنواره ای 
کشور و با حمایت های نماینده عالی دولت در استان زنجان 
صورت گرفت، ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته 
شاه حضور هم وطنان مان از استان های مختلف خواهیم که تا 
به امروز حضور 21 استان در رشته آشپزی در چهاردهمین 

جشنواره ملی آش ایرانی مسجل شده است.
این مسئول، شمار شرکت کنندگان زنجانی را در نام نویسی 
اولیه چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی 28۰ نفر عنوان 
و با بیان اینکه از این تعداد پس از گزینش 1۵ نفر به 
جشنواره راه خواهند یافت، تصریح کرد: در این دوره از 
جشنواره 8۰ غرفه صنایع دستی از استان های مختلف برپا 
خواهد بود. همچنین امسال نیز همانند سنوات گذشته 
سیاه چادرهای عشایری در مجموعه گردشگری گاوازنگ 

زنجان برپا می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
زنجان با یادآوری اینکه این جشنواره همزمان با جشنواره 
روستا در محل تفریحی گردشگری گاوازنگ برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های چهاردهمین جشنواره ملی 
آش ایرانی، برگزاری شب های فرهنگی است که با حضور 
گروه های آئینی در سینما روباز گاوازنگ زنجان در ایام 

برگزاری جشنواره دایر خواهد بود.

در همایش هنگام ازدواج باتاکید برتسهیل ازدواج جوانان؛

کشور پیر دگرباره جوان خواهد شد

شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت فراوری مواد معدنی ایران

قلم بر قدرت پیروز است
پوشش ۱۰۰ درصدی کانون در زنجان شعبان کریمی-وقتی که بچه بودم، وقتی گویندگان خبر 

رادیواخبارجنگ تحمیلی رامی خواندند، پدربزرگم می گفت:
» باالم، اتیلن اوتون معامله سی اولماز«.

همیشه این سخن را درذهنم حالجی می کردم،اینکه»اتیلن، 
اوتون معامله سی اولماز« یعنی چه؟مگرگوشت می تواند

با آتش معامله  کند؟ اگربشود، چگونه معامله ای خواهد 
بود؟این دوباهم چه نسبتی دارند!بزرگ که شدم،کشته های 
بی گناهی رامی دیدم که قربانی امیال قدرت طلبانه ی خودکامگان  

می شدند. 
این تفکرات خطرناک، جان هزاران مرد و زن، کوچک و 
بزرگ را طعمه ی قدرت طلبی خود قرار می داد تا از این 

طریق دنیای خود را آباد و زندگی دیگران را تباه کنند.
با این پیش درآمد می توان گفت اگرخبرنگار نبودهیچ 
وقت این همه جنایت و نسل کشی وخونخواری برای 
برای جهانیان برمال نمی شد و این فجایع عظیم برای 
همیشه زیر خاکستر تاریخ دفن می شد و در بهترین حالت 
آن  جنایت ها را به حرکت های آزادی خواهانه تفسیر 

می کردند. 

سبزه میدان- با افتتاح سی امین کانون، شبکه مراکز فرهنگی 
و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1۰۰ 
درصد استان زنجان را پوشش خواهد داد و به گروه های 

هدف خدمات رسانی مطلوب ارائه خواهد کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
زنجان شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل  از خبرنگاران 
استان زنجان افزود: رشد و توسعه فرهنگی کشور مدیون 
تالش خبرنگاران است که صادقانه و تالش گرانه و 
ایثارگرانه به فعالیت کاری خود مشغول هستند؛ در حالی 

که این قشر از بسیاری تسهیالت و رفاه محروم هستند.
محمدنقی صالحی افزود: خبرنگاران با اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به جامعه نقش بسزایی در توسعه داشته و 
فعاالن این عرصه در استان نیز  به حوزه کودک و نوجوان 

نیز توجه ویژه ای دارند.
این مسئول خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته مراکز 
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان زنجان رشد 
قابل توجهی داشته،به طوری که شماراین مراکز از 2۰ مرکز 

بنا بر این خبرنگار جان خود را به خطر می اندازد، تا قدرت 
طلبی دیکتاتورها به قهرمان ساالری بدل نشود.

در این عرصه خبرنگار با قلم و دوربین خود به مبارزه ی  
استبداد و سلطه جویی می رود. حال باید در تکمیل سخن 
پدربزرگم  بگویم: » اوتولن اتین معامله سی اولمییان یئرده 

اوتولن قلمین نئجه، معامله سی اوالجاق می؟!«
در جدال طالبان و کاتبان و در جنگ قلم با توپ و تانک و 
تحجر، این قلم و اندیشه است که پیروز شد. شهادت شهید 
محمود صارمی نشان داد، توپ و تانک زورش به قلم و 

اندیشه نخواهد رسید.
این جنایت یکی از هزاران تجلیگاه های چربش قدرت 
قلم بر قدرت است و از جهتی اگر این جنایت طالبان نبود 
شاید مجال مناسبتی برای تکریم خبرنگاران نبود. بنا بر این 
باید بهانه های احترام و اقبال عمومی را پاس داشت و با 
اقدامات درست به تثبیت و تحکیم آن پرداخت.امید است، 
حرکت های جدی برای حل مشکل خبرنگاران و این قشر 
آسیب پذیر انجام شود و شاهد تعطیلی نشریات، بیکاری و 

زندانی  خبرنگاران نباشیم.

به 29 مرکز رسید که بزودی سی امین آن در بخش قره 
پشتلو افتتاح خواهد شد که پوشش کامل را به همراه دارد.

صالحی با اشاره به اینکه شمار اعضای این کانون از چهار 
هزار نفر طی  پنج سال گذشته اکنون به 31 هزار عضو فعال 
رسیده است، اظهار داشت: عالوه برآن طی سه سال گذشته 
اقداماتی در زمینه تولید محتوا نیز انجام گرفته  و به عبارتی 
حدود 16 جلد کتاب را منتشر کرده است. وی یادآوری 
کرد: یک جلد از کتاب های منتشر شده به عنوان کتاب 
سال دفاع مقدس در کشور انتخاب و جلد سوم قصه های 
محلی زنجان برای گروه های هدف اثر برتر فرهنگی این 
استان معرفی شد و  در این میان انجام حمایت های بیشتر 
و ترغیب مربیان می تواند به ارائه خدمات بهتر منتهی شود.
هم اکنون 29 مرکز این کانون شامل 1۷ مرکز فرهنگی و 
هنری ثابت، 11 کتابخانه سیار شهری و روستایی و یک 
کتابخانه پستی فعالیت می کند و طی سال گذشته 3۰ هزار 
نفر از کودکان و نوجوانان زنجانی تحت پوشش برنامه های 

اوقات فراغت قرار گرفتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان:
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رهام سعیدی:کتاب شعر »چکه های زخم در تاریکی« اثر جدید فاطمه سیاحتی که در پاییز
 امسال توسط انتشاراتی بوتیمار چاپ و منتشر شد، در مدرسه مطالعات فرهنگی بهاران 

رونمایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این مجموعه که شامل دو دفتر با نام های »دستم به خون اناری آلوده بود که به پای تو 
سر بریدم« و »زخم هایی که در تاریکی چکه می کنند« است حاوی 54 شعر و حاصل 
کنش های جدید ادبی و تجربیات شاعری این شاعر و روزنامه نگار جوان است.
سیاحتی که برگزیده - نفر سوم- کنگره ی سراسری شعر جوان کشور در سال
۱۳۸۳ است پیش از این نخستین مجموعه ی شعر خود را در سال ۱۳۸۸ با عنوان
»هیچ پرنده ای به اندازه پرواز آزاد نیست« چاپ کرده است. همچنین سیاحتی که 
تحصیل کرده ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی است، ترجمه ی برگزیده ی شعرهای 
»لیزا زاران«؛ شاعر آمریکایی را به انتخاب خود شاعر، آماده ی چاپ کرده است که به 

زودی وارد باز چاپ و نشر خواهد شد.
در نشست رونمایی و نقد کتاب »چکه های زخم در تاریکی« حافظ موسوی،علیرضا 

عباسی و عابدین پاپی به نقد و بررسی این مجموعه پرداختند. 
حافظ موسوی در این نشست گفت: انتشار هر کتابی صرفنظر از هر نقد و نظری 
که با دیدگاه های مختلف ابراز می شود، باعث شادمانی است. وقتی کتاب شعری 
چاپ می شود بین همه ی مناسبت های نامناسب، مناسبتی است که مایه ی خرسندی 

می شود.
این شاعر و منتقد ادبی سرشناس کشور عنوان کرد: اولین نکته ای که در مورد شعرهای 
سیاحتی می شود گفت این است که شعرهای این کتاب زبان سالمی دارند. زبانی نه 
آنچنان روزمره و نه آنچنان ادبی. زبان صیقل خورده ی گفتار. زبانی که نیما می گوید 
و زبانی که با آن زندگی می کنیم. زبانی با ظرفیت هایی که ادبیات به کالم می دهد.این 
زبان شاید درجه  ای از پیشرفت ادبیات باشد که توانسته تا حدودی بیانگر تمنیات 
درونی باشد و به قابلیتی دست پیدا کند که بیانگر احساسات درونی و عواطف و 

تجربه های روزمره ی ما باشد.
موسوی گفت: نکته ی بعدی که می توان در شعرهای سیاحتی به آن اشاره کرد 
موضوعاتی است که به آن ها پرداخته شده است. اولین موضوع شعرهای سیاحتی، 
زن است و به تبع اینکه ایشان زن هستند، مسائل زنانه را در شعرهاشان خوب 

انعکاس داده اند که گاهی این برخورد به تغزل زنانه می انجامد. 
او همچنین تاکید کرد: تغزل زنانه در ادبیات فارسی بیشتر از تغزل مردانه اهمیت دارد. 
اگر چه جسارت های ابتدایی این تغزل را شاعرانی چون قره العین، عالم تاج، ژاله، 
فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی در شعر  ورزیده اند اما کماکان این حوزه، حوزه ای 
است که هنوز جا دارد به آن پرداخته شود. به بیان درآمدن جان زنانه ی ما، یعنی آن 
نیمه ی ساکت مانده در این شعرها و شعری که زنان ما در این روزگار می نویسند. آن 
بخش به صدا درنیامده و آن بخش هستِی اجتماعِی ما که بخش زنانه می باشد را به 

صدا در می آورد که فی النفسه کار ارزشمندی به حساب می آید.
موسوی ادامه داد: از این گذشته سیاحتی نگاه هستی شناسی دارد. بخشی از شعرها 
درگیر مقوله ی مرگ است. مثل تمام انسان  ها در کل ادوار تاریخ. البته یکی از 
بارزترین ویژگی های انسان که او را با دیگر موجودات متمایز می کند مرگ اندیشی 

یا مرگ  آگاهی است.
او همچنین اضافه کرد: نکته ی بعدی تعلقات اجتماعی ایشان است. شعرهایی 
درباره ی جنگ و اشاره هایی به زندگی روزمره ی اجتماعی است. ارجاعات سیاسی 
و اجتماعی در این شعرها و شعرهای دیگر ایشان هست که از جنبه های دیگر شعر 
سیاحتی به شمار می رود. سیاحتی لزوماً شاعر ذهن گرا یا در خود فرو رفته نیست. 
شاعری است که به پیرامون، به زندگی نگاه می کند و می خواهد شعرهایش را از 

زندگی استخراج کند، از مسائلی که در زندگی ما وجود دارد.
حافظ موسوی با بیان اینکه شاملو در ابتدای کلیات آثارش می نویسد:»شعر من 
روایتی از زندگی نیست، شعر من خود زندگی است«، افزود: در واقع این نگرش به 
ما مجال می دهد که شعر را از درون خود هستی جستجو کنیم. چیزی که در همه ی 
ادوار تاریخ اتفاق افتاده است. مثالً در شعر حافظ، حافظ آنچه را که زندگی انسان 
در قرون وسطی، قرن ۱4 میالدی با پرسش هایی روبرو بوده، بیان می کند. در واقع 
حافظ با تعمق در گره هایی که در مسائل اوضاع اجتماعی وجود داشته تبدیل شده به 

شاعری که زبان بشری پیدا کرده است و مسئله اش مسئله ی بشری است.
این شاعر و منتقد ادبی، اضافه کرد: گرایش های هر چند اندک هستی شناختی هم در 
شعرهای سیاحتی هست و حداقل به یکی دو تا شعر،می توانم اشاره کنم که رویکرد 
هستی شناختی دارند. او همچنین ادامه داد: البته شعر قصد ندارد با فلسفه در این 
حوزه ها هم آوردی کند، بلکه شعر از زاویه ی خودش و از زاویه ی حواس به درک 

هستی یا رویکرد هستی شناسانه به جهان پیرامون می رسد.
حافظ موسوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اخیراً دوستی از من 
پرسید هنوز موضوعی برای شعر وجود دارد؟ شما چگونه شعر می نویسید؟ و من 
در جواب گفتم من و موضوع شعر مدام در تعقیب و گریز هستیم. گاهی موضوع 
مرا تعقیب می کند، گاهی من موضوع را. گاهی به جایی می رسم می گویم اینجا 
همان جایی است که می شود شعر نوشت و گاهی هم اتفاق می افتد، موضوع ما را 
سرکار گذاشته و شکست می خوریم. در واقع روی کلماتی خم شدیم که می دانیم 
شعر نمی شوند ولی می نویسیم. اما آیا ما باید شعر را تعطیل کنیم؟ نه! ما برای اینکه 

به شعر نمی رسیم می نویسیم.
اگر کتاب »چکه های زخم در تاریکی« را تورقی بکنیم، می بینیم بعضی از اِلِمان ها 
تکرار می شوند. مثل اِلِمان گوزن که نماد مردانه، نماد سرکشی و یک نوع حس 
بدوی و حس پریمیتیو است که انسان نسبت به هستی و طبیعت دارد. همینطور 
المان بادبادک که نمادی از سادگی،کودکانه نگریستن به هستی و در عین حال رهایی 

و رها بودن است،یا المان میله که از قضا از این نماد زیاد هم در این کتاب کارکرد 
کشیده شده است. در بعضی نمونه شعرها میله؛میله ی زندان است و گاهی میله ی 
بافتنی. حتی در یک نمونه شعرمیله ی بافتنی با میله ی زندان تقارن پیدا می کند. 
حافظ موسوی ابراز کرد: اگر بسامد واژگان را در نظر بگیریم، می توانیم به ذهنیت 
شاعر برسیم اگرچه در نقد مدرن، خودِ مولف یا شاعر مطرح نیست و می توانیم به 
ذهنیت متن، سوژه یعنی فاعل شناسا برسیم که چگونه به جهان هستی نگاه می کند.

موسوی افزود: سه عنصر، در آثار سیاحتی مشهود است که عنصر اول، عنصر 
طبیعت گرایی و پریمیتیو است و به عنوان مثال انتظار رسیدن گوزنی که با آمدن آن 
روحیه ی پریمیتیو می آید و جهان از دست رفته را باز می سازد. عنصر دوم؛ عنصر 
کودکانه که ضلع دوم این مثلث را می سازد که در بعضی موارد این رویکرد کودکانه، 
تراژیک هم می شود و عنصر سوم؛ عنصر تحقق ناپذیر، عنصر تراژیک است که در 
شعرها بروز پیدا می کند. مثالً در شعر:»یک مرد با لهجه ی غلیظ ترکی اش عاشق 
می شود...« که با دو اسباب بازی سر و کار داریم. من خودم موقعیت و وضعیت 

بشری را در این شرایط نابشری که زندگی می کنیم تراژیک تر می بینم. 
این شاعر و منتقد ادبی همچنین تصریح کرد: سیاحتی از المان های رهایی بخش که 
رستگاری به حساب می آیند در شعرهایش استفاده می کند. المان گوزن می گوید باید 
به طبیعت برگردیم، گوزنی که با طغیانگری و عطش، خواب چشمه ای را می بیند. 

این دیدگاه شاعر است که ممکن است برای دیگران دلپذیر باشد یا نباشد.
حافظ موسوی در بخش دیگری از گفتارش با بیان اینکه مردم معموالً شاعران را 
بر اساس آن چیزی که می گویند، می پسندند، عنوان کرد: مردم »سپهری« را دوست 
دارند، به خاطر دنیای خیالی و دور شدن از دنیای واقعی که سپهری برای آن ها 
می سازد. البته این دنیا هرگز به دست نمی آید و من به شخصه با این دنیا موافق نیستم، 

چرا که ما را از دنیای واقعی که اغلب تراژیک است، دور می کند.
این شاعر و نویسنده افزود: قصد ارزش گذاری شعر سپهری را ندارم و مردم دنبال 
این هستند که شاعر چه حرفی برای گفتن دارد. موسوی ادامه داد: شاملو را اغلب 
می پسندند و کسانی که شاملو را می پسندند، سهراب را خیلی نمی پسندند زیرا شاملو 
شاعری است که اساساً با موقعیت انسان،با موقعیت تقلیل داده شده ی انسان در نظام 
سیاسی،در نظام هستی، در نظام جامعه شناختی، با همه ی کائنات درگیر است.یک 
انسان شورشگر است که می خواهد نظم موجود را که نظم تحقیرآمیزی برای انسان 
است، نفی کند. همه ی سلیقه هایی که می خواهند این چهارچوب  ها را بشکنند با 
شاملو احساس همدلی می کنند.همینطور این موضوع در مورد نیما و فروغ هم صدق 
می کند. موسوی همچنین اضافه کرد: یکی از گرفتاری های شعر امروز ما این است 
که مشخص نیست چه حرفی برای گفتن داریم. خود من هم مجموعه ای برای چاپ 
دارم که در آن یک جا عشق را رد می کنم، در جای دیگر عشق را دست می اندازم. به 
نظرم بخشی از موضوع به سوژه ی چندگانه ی ما بر می گردد...ادامه در صفحه ی بعد

حافظ موسوی در نشست رونمایی و نقد کتاب شعر »چکه های زخم در تاریکی«:

سیاحتی؛شعرهایشرااززندگیاستخراجمیکند
هرگزازمرگ
نهراسید

زندگی و زمانه 
مرحوم  غضنفر سفیدگری

)بخش دوم و پایانی(
گفتاری از فرج اهلل داودی



فرج اهلل داودی:بخش اول این یاداشت را در شماره گذشته موج بیداری خواندید،اینک 
بخش دوم وپایانی آن رامی خوانید:

در سال 1341شاه سه بار به زنجان سفر کرد. بار اول در سوم شهریور1341 جهت 
شرکت در آیین گشایش شماری از مراکز خدماتی هتل بیمه و اولین لوله کشی آب 
زنجان و... بود. دومین بار 30 شهریور ماه 1341 برای افتتاح بیمارستان 30 تختخوابی 
مرکز شیر و خورشید سرخ )جنب امام زاده( و سومین مرتبه هم در تاریخ 26 دی 1341، 
درست 10 روز قبل از برگزاری رفراندوم مربوط به لوایح شش گانه انقالب سفید بود که 

برای دادن سندهای مالکیت روستاییان وارد شهر زنجان شد.
سال 42 با به وجود آمدن آزادی های نسبی درکشور و رخداد انقالب سفید، روابط 
ارباب-رعیتی و موجودیت فئودالیسم از هم گسسته می شود که البته اعتراضات گسترده 
ای را دامن می زند. اما هر چه بود در کنار هزاران روستایی رها شده از قید مالکان بزرگ، 
شوکی بر جامعه ی استبداد زده ایران وارد می آید تا هوای تازه ای بعد از 28 مرداد 
32  وارد جامعه گردد. در این مقطع ازتاریخ تعدادی ازآثار ادبی و رمان های ممنوعه 

زیرچاپ می روند. 
در این رابطه جناب سفیدگری می گوید: »آنچه مایه ی تامل بود کم رنگ نشان دادن نقش 
حزب توده و فرقه دموکرات در تاریخ معاصر است. گروه 53 نفر به رهبری دکتر ارانی و 
بقیه نویسندگان از قبیل طبری، بزرگ علوی، عبدالصمد کامبخش، اسکندرِی قجر، آریان 
پور و بقیه افراد منشا تحوالت فکری زیادی در ایران بودند... به مرور زمان نوعی سمپاتی 
در من نسبت به پیگیری آثار اصیل و سانسور نشده این قبیل نویسندگان و نحوه زیست 
فکری آنان پدیدار گشت. به نظر من آن سال ها همراه با جریان های عرفانی و تصوف 
درویش مسلکی و با جریان های سیاسی اپوزیسیون و یا طرفداران شاهنشاهی بر جامعه 
مسلط بود. ما کتب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ) وابسته به حزب توده( را نیز 
مطالعه می کردیم که بیشتر این افراد نویسنده در خارج کشور و پناهنده بودند. کتاب های 
کاپیتال )مارکس( و منشاء خانواده، دولت و مالکیت خصوصی انگلس نیز به دست ما می 
رسید! که به خاطر پیچیدگی محتوای کتاب ها، دریافت خیلی اندکی حاصل می شد.« 

سخن درباره آقا غضنفر در دوره تحصیالت دبیرستانی فراوان است. جناب سفیدگری در 
فاصله اخذ مدرک دیپلم، در سفرهای علمی و اردوهای مختلف و شرکت در جشن ها 
و فعالیت های تربیت بدنی و مسابقات هنری و فکری و ... از دانش آموزان فعال مدرسه 
به شمار می رفت. ایشان هم چنین درحوزه هنرهای نمایشی و تئاتر، با آن قد و باالی 
شان، به همراه دیگر دانش آموزان به مدت یک هفته با هنرمندی تمام نقش شاه عباس را 
در روی سن، بازی می کند و مورد تشویق قرار می گیرد. در حوزه فعالیت های هنری 
دانش آموزان )تنظیم جدول( یکی و دو سال مقام اول مسابقات دانش آموزی را در بین 
مدارس زنجان کسب می کند و پیکره او در جراید سراسری آن سال ها چاپ می شود 

و احتماالً جایزه سفر به اردوی تابستانی رامسر را به او می دهند.
با توجه به شوقی که همواره به کتاب و مطالعه و کتاب داری در او دیده می شد و این 
عالقه با ورود به دبیرستان و فضای جدید و دوستان جدید و افق جدید دو چندان گردیده 
بود دوست داشت با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده بود، حس مطالعه و کتاب مداری 
را به پیرامون خود انتقال دهد. آقا غضنفر در خصوص کتاب ماهی سیاه کوچولو که از 

جمله کتاب های اولیه ای بود که او را به سوی خود جلب کرده بود و گهگاه شماری 
افراد، از نویسنده ی این کتاب به عنوان یک شخص کافر و مرتد یاد کردند همواره می 
گفت »کتاب هایی در کیفیت ماهي سیاه کوچولو، آدم ها را با موضوعاتی آشنا می کرد 
که شاید تا آن روز و ساعت، آدمی با آن موارد بیگانه بود و آن ناسازگاري با نامالیمات 
پیرامون خود و اجتماع بود و این که دنیاي دیگري غیر از دنیاي پردرد و رنجي که در 

اطراف او جریان دارد وجود دارد«
 از اواسط دهه 40 همواره کتبی با موضوعات اجتماعی و با کاغذهای کاهی! که بوی 
تکالیف و یا مشق شب را نمی دادند و مربوط به نویسندگان در عرصه ادبیات کودکان 
و نوجوانان بودند و بیشتر آن ها ازآن صمد بهرنگی )متوفی شهریور ماه 1347( بود و 
در مقطعی مسئله دار هم  بودند آقا غضنفر آن ها را انتخاب می کرد و به صور مختلف 
علنی و غیر علنی، در اختیار برخی افراد که زمینه فکری از باب فرهنگ مطالعه را دارا 

بودند قرار می داد.  
در ارزیابي آن دوران و با عنایت به مطالب مرقوم، ظاهراً در اواخر دهه 40، گروه بندی ها 
در شهر زنجان و محیط های فرهنگی و اجتماعی کم کم در حال شکل گیری بوده است. 
تنی چند در ارتباط با حلقه رسول مقصودی قرار گرفته بودند. افرادی آرزوی پیوستن به 
این گروه را داشتند اما به دالیلی میسر نبوده است و مجبور بوده اند به همان مصاحبت 

در گروه هایی با موج بیداری پایین تر در محالت و در بین دوستان خود بسنده کنند. 
در این سال ها غضنفر سفیدگری که از طریق مطالعه در شعر و ادب و علوم اجتماعي 
از دانش تئوریک نسبی برخوردار شده بود، تعدادی را یارگیری کرده و به همراه خود 
داشت و این افراد برای یافتن پاسخ پرسش های خود به آقا غضنفر پناه می بردند. سمپاتي 
نسبت به احزاب چپ، گوش دادن به برنامه های رادیو پیک و رادیو ملی و بعدها رادیو 
پکن و بحث و گفتگو درباره محتواي آن ها از جمله کارهای این گروه محفلی بوده است 
که بعدها این کار از طریق ضبط و پیاده کردن گفتارهاي آن رادیو ها، شکل دیگری به 
خود می گیرد.  برخی روزها )دهه 40( اعضای این گروه کوچک که مرید آقا غضنفر 
بودند و می خواستند سقف فلک را بشکافند و طرحی نو در اندازند! در پارک سبزه 
میدان جمع می شدند و شعر خوانی می کردند و آقا غضنفر هم به عنوان دانش آموز 
دوره آخر تحصیالت متوسطه، طبق معمول از هر دری )شعر، سینما، فلسفه و...( برای 

آن ها صحبت می کرد.
بدون اغراق مرحوم سفیدگری به عنوان نماد روشنفکری در زنجان قدیم، جایگاهی برای 
خود دست و پا کرده بود. او که با گوشه گیری اصال میانه خوبی نداشت و سرشار از 
انرژی و نشاط بود و اکسیژن محافل و سخنوری قابل شمرده می شد با منصور جباری، 
مهدی مجیبی، سیروس جاویدی، اصحابعلی شعبانی و تعدادی دیگر ایاق بود و بحث 
و مبادله اخبار و افکار می کردند و در این اثنا و در یک گذر تاریخی و افق های جدید، 
در مقطی ]دوران دانشجویی[ افکار و زندگی او به سمت و سوی دیگری نیز نشانه 
می رود.  نشان به آن نشان که با دیگر آزادیخواهان جوان زنجانی و غیره از جمله علی 
میرابیون، بهروز جاویدی، اصغر حاجیلو، همایون کتیرایی بروجردی و...( که شماری از 
آن ها، سرنوشت دیگری پیدا کردند به نوعی به هم گره می خورد، ولی غضنفر اعتقاد 
به کار مخفی و چریکی نداشت و شدیداً هوادار تشکیل حزب بود!  درآن سال ها او از 

اعتبار خاصی برخوردار بود. بي گمان سطح آشنایي وی با مباني و مکاتب ادبی و فلسفی 
در مقایسه با دانش آموزان متوسطه آن سال ها، باالتر از حد متعارف بوده است. صرف نظر 
از این، بیان و لحن جذاب او، موجب شده بود که بتواند افراد را تحت تأثیر سخنان خود 
قرار دهد. از این  رو، به زودي توانست حلقه اي از دوستان به محوریت خود ایجاد کند. 
او در آن برهه بیشتر در کار تشویق دانش آموزان هم دوره خود به مطالعه و ورزش کوه 
نوردی در ارتفاعات چله خانه گاوازنگ بود و این که مطالعه چه کتاب و روزنامه ای و یا 

پاورقی برای آن ها مفید است بود. 
اگر چه دسته و یا گروه سیاسی َقَدری که بتوان از آن نام برد در زنجان موجود نبود و 
بیشتر محافل روشنفکری در قالب پاتوق و زاویه بوده و حول محور چند نفر شکل 
گرفته بودند. بخشی در جرگه برادران جاویدی )بهروز و سیروس( که هر دو دانشجوی 
دانشگاه تبریز و دانشکده فنی تهران بودند به مباحث سیاسی می پرداختند. جواد مجیبی 
هم از کسروی چی های زنجان بود و یک محفل کوچک متشکل از افراد روشنفکر 
مسئولیت پذیر با دیسیپلین عالی و تحقیقات اکادمیک داشت.  حضور این افراد  در کنار 
عناصر قدیمی بازمانده از فرقه دمکرات و مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت چهره 
هایی همچون )عباسعلی بحری، میر تقی فاضلی )رمان نویس معروف(، رضا بابا لنگ 
)فرهنگ زاد( و روح اهلل صفدری و تعدادی دیگر( استخوان بندی نیروهای چپ در 
زنجان در دهه 40 و سال های بعد را تشکیل می داده است. با یک نگاه نیروهای چپ 
در زنجان در قیاس با روحانیت و کانون های مذهبی به دالیل مختلف و ارتباط نزدیکی 
که با مردم داشتند و نبود فضا و بافت فکری دانشگاهی در زنجان،  وزنه موثری نبودند و 

فاقد پایگاه اجتماعی الزم بودند!
دوران خدمت سپاهی ترویج 

در  سنوات 47 - 46 مرحوم سفیدگری موفق به اخذ مدرک دیپلم می شود و در همان 
سال ها )مصادف با خودکشی مهدی مقصودی( به خدمت سربازی می رود. به عنوان 
سپاهی ترویج و آبادانی دوره ششم از پادگان وحدت کرج، ... در پادگان آموزشی کرج 
خدمت می کرده است. طول خدمت شش ماه بود... در حوالی پاییز با ماشین لندرور به 
سنندج اعزام و از آنجا به طرف مریوان و در روستایی به نام بایوه )مرز ایران و عراق( می 
رود. در خاطراتش می گوید: »از آن پس کردستان برای من سرزمینی بود پر از موسیقی، 
لباس کردی، زبان کردی و مردمانی بس مهربان که خاطرات خوب با کردها تا عمر دارم 

مانند نگینی است در حلقه انگشتر که در دست دارم.« 
سفیدگری می نویسد: »...معلمی را شبانه کشتند که خیلی دردناک بود. همان شب حادثه، 
من در خانه یک دوست کرد خودم مهمان بودم و اگر این نبود من نیز کارم تمام بود! بعدها 
شنیدیم همان معلم مقتول، راپرت چی سازمان مربوطه بوده و اطالعات منطقه را در لباس 
معلمی انجام می داده است! بعد از آن به علت نبود خانه جهت اجاره کردن در قهوه خانه 
آبادی جا انداختم! وسایلی از قبیل لحاف و تشک، کتری و قوری و قابلمه و ... که مادرم 

داده بود با چند کتاب آن جا پهن کردم!« )نقل به مضمون(
به تدریج با جماعت کردها رفیق می شود و در این آمیختن ها، آداب آن ها را یاد گرفته و 
در مراسم عجیب و غریب آن ها  )قادری ها( همواره شرکت می کرده است. او در طول 
مدت خدمت خود با عنوان سپاه ترویج و آبادانی، شناسنامه دقیقی در محل ماموریت اش
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که نام او اقتباسی ازنام ادبی احمد شاملو است  ادای ارادتی به شاعر گردن فراز زمانه 
خود است. شاملویی که عضو سابق حزب توده بود و مدتی در سفارت کشورهای 
سوسیالیستی با عنوان »مشاور فرهنگی« نیز کار کرده بود و سپس دو مجله برای حزب 
توده منتشر کرده و یک سال نیز به خاطر ارتباط با شوروی به زندان رفت و بعد سیاست 

را کنار گذاشت.
... پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران سال 1357، فعالیت حزب توده که یکی از 
مهم ترین، متشکل ترین و معتبرترین احزاب تاریخ ایران است در زمان رژیم شاه )1327( 
ممنوع شده بود، پس از سي سال، از سر گرفته شد... اواخر سال 1361 )تاریخ 17بهمن( 
اولین گروه از رهبران و کادرهای درجه اول حزب توده و فدائیان اکثریت )بالغ بر 50 
نفر( که در فروردین 60 در هم ادغام شده بودند به دنبال یک رشته ضربات دستگیر 
شدند. اوایل سال 1362 )7 اردیبهشت( در پی موج دوم بازداشت ها در تهران با عملیات 
ضربتی اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی که به نام عملیات »امیرالمومنین علی)ع(« 
نامگذاری شده بود، دستگیری دبیران و رهبران اصلی حزب اتفاق افتاد که در نوع خود 
فروپاشی کامل حزب و لو رفتن سازمان های علنی و مخفی حزب توده را به دنبال داشت.

 با پخش نخستین اعترافات تلویزیونی رهبران حزب در 10 اردیبهشت )نورالدین کیانوری و 
محمود اعتماد زاده ]به آذین[( اکثریت اعضا و هواداران حزب در شهرهای مختلف دستگیر 
شدند ... 18 دیپلمات شوروی در تاریخ 15 اردیبهشت 1362 به اتهام دخالت در امور داخلی 
کشور از ایران اخراج گردیدند و حزب توده با نظر مسؤوالن نظام جمهوري اسالمي و با 
اطالعیه دادستانی کل انقالب اسالمی که ادامه فعالیت این حزب بر خالف مصالح عموم و 

نظام تشخیص داده شد، غیر قانونی بودن و انحالل این حزب رسما اعالم گردید.
تعداد زیادی از اعضا و هواداران حزب و جوانانی تحصیل کرده و زحمت کشی که با 
شور و اشتیاق انسانی و عدالتخواهی وارد برخی گروه ها و حزب توده شده بودند بعد 

ها در مسیری قرار گرفتند که زندگی، آن ها را به سوی دیگری سوق یافت. 
در مرداد ماه 1366 غضنفر سفیدگری بعد از تحمل قریب به 5 سال ]زندان[ به خانه 
برگشت تا دگر باره پیله ای از امید و شادی دور خود و سامانش بتند. با این حال پاشنه 
زندگی  اش طوری چرخید که هیچ گاه مرارت ها و نامرادی ها و نیز غم ها و غصه ها 
دست از سرش برنداشت. او  چند سال بیکار بوده و ظاهراً  در شرایطی بوده که پس از 
آزادی از زندان، محرومیت اجتماعی در حکم دادگاه او دیده نمی شده و احتماالً انفصال 
از خدمت بوده است، در طی این مدت برخی از دوستان قدیمی و با معرفتش ... و 
تعدادی دیگر او را تنها نمی گذارند. در همان هنگام برای بازسازی و تجدید روحیه خود، 
برخی مواقع با دوستانش برای سیر و سیاحت و یا ورزش به باغات اطراف شهر و کوه 
های اطراف زنجان روانه می شد. اما او نمی توانست به شغل اداری خود برگردد و این 
موضوع برای او آزاردهنده بود. در خاطرات خود می نویسد: »وقتی از زندان آزاد شدم 
یک ضرب به دکه حاج صمد رفتم، صورتش را،بوسیدم نگاهی انداخت  ]و گفت[: 
کجا بودی و سر نمی زدی .... گفت از این به بعد بیا هر چه الزم داری ببر مطالعه کن و 
احتیاج نیست برگردانی. گفتم زندگی می گذرد اما چشم الزم بود می آیم.  اما این کار 
را نکردم زیرا باید پول می دادم  بعد مطالعه می کردم به مفت خوانی عالقه نداشتم ...«  
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در ذهن خود تهیه می کند، کمبودها را می بیند، کشاورزی نیمه سنتی را مشاهده می کند، 
فقر و مسکنت و بیکاری را در روستاهای کردستان می بیند. جوانان کرد که برای لقمه نانی 
کولبری می کردند. کولبرانی که در سرما و گرما باید از دید پاسگاه ها و مسیر مین گذاری 

ها به سالمت عبور می کردند و گرنه جان و مال خود را از کف می دادند.  
دوران  دانشجویی

درخصوص دوران دانشجویی آقای سفیدگری مطالب    واطالعات  
زیادی در دسترس نیست و خود ایشان هم، در این باره آن طور که باید و شاید در صحبت 
های دوستانه و مکتوباتش به آن نپرداخته است. آنچه که هست، جناب سفیدگری در 
آزمون کنکور سراسری شرکت می کند و با انتخاب رشته مورد نظر خود آب شناسی 
)مهندسی آب و خاک( در دانشگاه تهران سال 50 - 49 به ادامه تحصیالت می پردازد. )به 
نقل از بهرام سفیدگری( البته دوره دانشجویی آن مرحوم به دالیلی چندان هم پایدار نبوده 
است! با سفر نیکسون رئیس جمهور امریکا و کیسینجر به تهران در خرداد ماه 1351 و 
شروع تحصن و اعتصابات دانشجویی ، مقدمات اخراج ایشان از دانشگاه فراهم می شود.
)نزدیکان ایشان در این باره می گویند خود آن مرحوم به دالیل مختلف از جمله دوری 
از خانواده و مشکالت مالی و هزینه های دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف می دهد.( 
با ورود آقا غضنفر به دانشگاه تهران در سال 50 - 49 براي تحصیل در رشته آب شناسی، 
ایشان با کمک پدرش در خیابان قلمستان اطراف راه آهن تهران، خانه ای برای سکونت 
کرایه می کند. دادن هزینه مسکن به کسانی که در خوابگاه نبودند این امکان را فراهم 
ساخته بود که اکثریت دانشجویان ترجیح دهند که در شهر اتاق تکی اجاره کرده و اکثراً 
چند نفر باهم زندگی بکنند. )با اضافات، به نقل از بامداد سفیگری( دوري از خانواده 
و زندگي در شهری بزرگ و غریب، منجر به آشنایی او با دیگر دانشجویان و سپس 
گسترش هر چه بیشتر روابط با آن ها و به خصوص با دوستان دیرین همشهری! خود می 
شود. و معموالً هر شب به اتفاق دوستانش از برنامه های رادیو ملی و رادیو پکن با یک 
دستگاه رادیو ترانزیستوری استفاده می کرده اند و یا با رفقای دانشجوی رهنورد و همنورد، 

در روزهای جمعه بیشتر در پی کوه نوردی و استفاده از فضای آزاد کوهستان بودند.
سفیدگری در بازگویی خاطرات دانشجویی و کوه نوردی با دوستان خود می گوید: »با 
داشتن دوستان دانشجو و زندگی در تهران، آشنایی با کولک چال و توچال، هفت حوض 
و ...که روزهای جمعه ی ما، در این کوه ها سپری می شد. سال های دهه 50 بود که 
عده ای برای تفریح و یا فرار از شلوغی شهر و کوه نوردی ... روانه کوه ها می شدند و 
نیز مسائل سیاسی و آزادگی در کوه و رها شدن، خواندن سرود و ترانه و حرکت دسته 

جمعی و همبستگی هواخواهان زیادی داشت. 
سال 1350 را می توان نقطه عطفی دانست. ایران در این سال، در اوج خفقان بود. هیچ 
تجمع سیاسی وجود نداشت و تنها دو حزب حکومتی »ایران نوین« و »حزب مردم« 
فعالیت داشتند و نیروی مستقلی در کار نبود. از آغاز سال 1350، فعالیت  سازمان های 
چریکی رو به گسترش نهاد. در فروردین 1350 چند تن از چریک های جنبش سیاهکل 
که در بهمن ماه 1349 در یک درگیری مسلحانه دستگیر شده بودند تیرباران شدند. در 
11 اردیبهشت 1350 دانشجویان دانشگاه تهران، علیه جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 

دست به تظاهرات زدند و پلیس با حمله به دانشجویان، تعدادی را بازداشت کرد. در پی 
درخواست مقامات دانشگاه ها برای سرکوب دانشجویان، پلیس در دانشگاه ها مستقر شد. 
در سال 1351 درگیری های مسلحانه، ترور و انفجارها علیه رژیم و دستگیری و تیرباران 
مخالفان توسط حکومت به صورت گسترده ای همچنان ادامه داشت و در همین راستا 
به مناسبت نهم خرداد سال 1351 که رئیس جمهور امریکا وارد ایران شد در چند نقطه 
پایتخت انفجارهایی صورت گرفت و در دانشگاه ها نیز تحرکات سیاسی و حرکت های 

صنفی شدت یافت و پی در پی تکرار می شد... 
خدمت در توانیر تا ...

در سال 52 - 51 و در زمان وزارت ایرج وحیدی در وزارت آب و برق استخدام می 
شود و برای گذراندن دوره های کارآموزی مدتی به تبریز می رود و سپس جهت تکمیل 
دوره های آموزشی به تهران انتقال می یابد. در تهران برق ونک مشغول کار بوده و به 
عنوان کارمند دولت چند صباحی در پایتخت زندگی می کند و در این مدت گه گداری 
به خوابگاه دوستان دوره دانشجویی سر زده و با آن ها بیشتر به کوه پیمایی می رفته است. 
مدتی بعد به زنجان منتقل شده و به عنوان حقوق بگیر دولت برای همیشه در شهر 

زادگاهش ماندگار می شود...
با شروع اعتراضات مردم به حکومت پهلوی او هم به صفوف انقالبیون می پیوندد. در 
اوایل پیروزی انقالب، گروه ها و سازمان ها و احزابی چند از جمله حزب توده در فضای 
آن روزگار پدیدار شدند که در یک پروسه ای، همراه با نوعی هرج و مرج و کشمکش 
و مناظرات و اردو کشی های کف خیابانی بود. جوانان و پسران زیادی که تازه استخوان 
می ترکاندند و فکر می کردند که جهان را خواهند لرزاند! درگیر و جوگیر حوادث شده 
و در آن گوشه و کنار بساط کرده از همه چیز سخن می گفتند از شعر، از سیاست، تضاد، 
اختالف طبقاتی، از عشق های آتشین نوجوانی و از باورهای عدالت خواهانه که آرام آرام 

رنگ مبارزه می گرفت.
 آقا غضنفر که از سال 58 مقاله نویسی را شروع کرده و نوشته او درباره کارخانه کبریت 
زنجان در ارگان مرکزی یکی از احزاب چپ ایران )نامه مردم( به چاپ رسیده بود برخی 
مواقع و برخالف میل باطنی خود و ناخواسته مجبور به ورود در اینگونه بحث و جدل 
های ناپایدار و نابسامان خیابانی و محفلی می شد.  از آن جا که خوشخو و بشاش بود، با هر 
طیف فکری بدون تعصبات کودکانه، صحبت و بعضاً مدارا می کرد. بدون مبالغه وی با تکیه 
بر دانش و تجربه چندین ساله خود و با حافظه ی بسیار قوی، به خوبی از پس کار بر می 
آمد. در این دوران، ایشان در همان اوایل پیروزی انقالب اسالمی با چند نفر دیگر، دوستی و 
رفاقت نزدیک داشت که شاید سعید افشار )خواهر زاده برادران مجیبی( قدیمی تر و نزدیک 
تر از بقیه افراد به او بود و این دوستی تا مرگ ایشان کم و بیش ادامه داشت. با آشنایی با 
کوهنوردان جوان و تازه تنفس زنجانی، برخی اوقات دل به کوهستان می سپرد. خودش در 
این فقره می گوید: »در این راه اصغر علیپور و خلیل فرجی و دیگر دوستان که هر کدام نقش 
بزرگی در همکاری ها داشتند ... با مقداری نان و یک کتری و مقداری چای.  و چه روزها 

و شبها آتش افروختیم و شبانه با تنها کوله بار خود با چای، نان، پنیر به زندگی نشستیم ...«
سال 1360 ایشان ازدواج کرد و در سال 1361 اولین فرزندش »بامداد« به دنیا آمد. بامداد 



گاهی اوقات انسان به گذشته خود بر می گردد و به راهی 
که رفته فکر می کند. شاید تعدادی باشند که به خاطر ترس! 
همچنان بر مواضع قبلی خود اسرار بورزند. آقا غضنفر که 
اینک نیمه اول را رد کرده، در نیمه دوم در چه فکری بوده؟ 
این را فقط خدا می داند. آیا در حسرت نیمه اول بود و یا 
یک نوع پسا نوگرایی او را به وسوسه انداخته بود که در 
برخی امور تجدید نظر کند! ... در روزگار بعد از زندان که 
به دکه روزنامه فروشی مرحوم صمدسعادتی سر می کشید، 
عنوان می کند: »روزی دیگر  پیش حاج صمد رفتم صحبت 
از زندگی و گذران زندگی شد و از دهنم پرید: بیکارم، نگران 
شد و چشمانش اشک آلود شد. مبالغی زیاد از جیبش 
درآورد... خرج زن و بچه ات بکن. گفتم نه حاجی این نیز 
بگذرد، خدا کریم و رحیم است.  یاد یاران یک دل و یک 
رنگ می افتادم که در تنگدستی سراغی از هم ندارند و حتی 
تعارف کوچک را از آدم دریغ می کنند. البته جای گالیه 

نیست فقط تفاوت ها را می گویم«
آقای سفیدگری تا زماِن بازگشت به سر کار اصلی و سازمانی 
خود، با برخورداری از روابط عمومی باال و آشنایان زیادی 
که در گوشه و کنار داشته با مشاغلی موقت و در سطح پایین 
مدتی خود را سرگرم می کند. البته جای توضیح دارد که 
ایشان به مجرد این که از زندان برگشت با ارتباطاتی که داشته 
همواره با تقاضا و با نامه نگاری به وزارت نیرو )به سرپرستی 
ابوالحسن خاموشی در دولت میر حسین موسوی( و در سال 
های بعد رفت و آمد مکرر به تهران و تقاضا از وزارتخانه 
مذکور )بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت رفسنجانی( برای 
بازگشت به اداره متبوع خود عزم خود را جزم کرده بود. علی 
ایحال تا پیش از انتشار خبر خوش بازگشت وی به شرکت 
توانیر، مدتی را در کارخانه کالباس و سوسیس سازی که 
صاحبان آن در اصل اصفهانی بودند به عنوان حسابدار این 
واحد تولیدی مشغول به کار می شود. مدتی بعد آن جا را رها 
کرده و سر از یک فروشگاه عرضه مواد پرو تئنی در چهار 
راه سعدی در می آورد. یک پیمانکار شهرداری که دوستش 
بوده  از طریق او نیز حدود 6 ماه مشغول به کار می شود و 
یک مدت تلفنچی آژانس بوده و لختی تصدی گری سالن 
تنیس روی میز هالل احمر زنجان را در میدان آزادی بر عهده 

داشته است. 
القصه در سال 70 به همان شغل سابق خود در توانیر )شرکت 
انتقال وتوزیع نیروی برق زیرمجموعه وزارت نیرو(برمی گردد 
و این مایه ی انبساط خاطر آن مرحوم و خانواده و دوستانش 
می شود. این اتفاق خوب در 42 سالگی آن مرحوم، این نوید 
را می داد که بعد از سال های زندان و 4 سال  آزگار طعم 
تلخ برخی مسائل را چشیدن، دوباره نور خوشبختی به سامان 

او می تابد! 
سفیدگری در مقدمه یکی از مقاالت خود نوشته است:»... 
آوارگی و دربدری و غربت، از نداشتن زن شروع و در کار 
و معیشت ادمه می یابد و کم کم در یأس فلسفی و روانی و 
سیاسی و اجتماعی و در صورت دیگر به صورت غریب در 
جهان بی نهایت زیستن شکل می بندد. و این درد هجرانی 
و از دست دادن اگر با باز خورد مثبت تجلی یابد، خود را 
در صورت های هنرمندانه ی نویسندگی، شعر و موسیقی، 

نقاشی و معماری و در ایران به صورت قلندرانه تصوف و 
عرفان می نمایاند. خود کشی و انتحار که مبحثی پر طول و 
طاقت می طلبد و در روانشناسی و روان کاوی و نیز جامعه 
شناسی است، این داستان محصوالت متنوع دیگری نیز دارد 
لودگی، طنز گویی، تلخ اندیشی، زخم زبان، دیوانگی، جنون، 
آواز خوانی،مطربی و خیابان گردی در شهرهای امروز از 

صورت های این نوع از آوارگی می باشد...«  
 هنوز یک سالی از ادامه کار او در شرکت توانیر نگذشته بود 
که دوباره اختالالتی در زندگی اش اتفاق می افتد به قول یکی 
از دوستان فابریک اش، وقتی از زندان بیرون آمدچون طبع 
خاکشیری داشته و می توانسته با هر نوع سلیقه ای به راحتی 
دمخور شود و در پازل آن ها جاخوش کند. با پیدا کردن رفقای 
جدید و دوستان جدید می خواست زندگی کند و  لذا به 
طریقی این را فراهم می کرد. اما همه این ها یک نوع بی نظمی 

و دلخوری هم به دنبال خود داشت. 
غیبت های گاه و بی گاه ایشان به قصد مسافرت و کوه 
نوردی و عروسی ها و گپ و گفتگوهای شبانه و شبگردی 
ها و شب نشینی های چندین ساعته! و... کار دستش می دهد 
و کام او در سال 1371 دوباره تلخ می شود . در دهه 70 بعد 
از فوت مادر مهربانش که بی نهایت به او وابسته بود، دو خانه 
در اختیارش بود و از هر دوی آنها استفاده می کرد. یکی 
از این خانه ها بیشتر در حکم انباری کتاب و محل گپ و 
گفتگوهای شبانه با دوستان بوده است. در یکی از شب های 
سال 1376 دزد به خانه ی او در کوچه احمدیه می زند و 
یک جاروی حسابی به هر چه که در منزل داشته می کشد. 
سال 81 ... می کند. و در بعد ازظهر روز 27 خرداد 98 بعد از 
طی یک مدت کوتاه مریضی از دنیا می رود. حاال چند مدتی 

می شود که او در قبرستان پایین شهر آرمیده است.
غضنفر قصه ای که خیلی زود تمام شد 

هرکجا که باشی خبر بدخودش را به تو می رساند.خبر 
درگذشتش را عزیز قائمی داد: آقا غضنفر تمام کرد. ناباوری 
ام با دیدن اطالعیه خاکسپاری به باوری تلخ رسید. قبل ترها 
چندین بار با مرگ سرشاخ شده بود ولی همه را ضربه فنی 

کرده بود ولی این بار فروتنانه عرصه را به حریف سپرد.
فاصله ی خوشی و ناخوشی سفیدگری  یک وجب بود و 
تا واپسین روزهای عمر کوچه های شهر را همچنان گز کرد 
و هرگز از دریچه حسرت به آن نگاه نکرد. زمین گیر نشد. 

در آیین تشییع و یادبودت همه بودند. شاید تو یکی از آخرین 
بازمانده های یک نسل عجیب و غریب و نجیب از عناصر 
روشنفکر چپ در شهرت بودی و با راستی و درستی زندگی 
کردی و رنج دوران خوردی و گله نکردی.حرمت نشکستی، 
برای خیلی چیزها خیلی ها قیجاج رفتند و تو نرفتی و چه 

بی تمنا  رفتی. 
او را از سال 51 که حقوق بگیر دولت شده بود می شناختم 
با برادرش شهید گرامی رمضان سفیدگری آشنا بودم. داخل 
کوچه گل و گشاد احمدیه والیبال تیغی بازی می کرد، 
قشقرقی راه می انداخت، هر کدام از اسپک هاش به قول 
عطاء اهلل بهمنش 100 تا تک تومنی می ارزید. نامدار محله 
اش بود سر راه رفتن به دبیرستان امیرکبیر فقط سالمی می 
کردیم علیکی می شنیدیم. زمان گذشت دهه 60 آمد، دوره 
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هفت حوض-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان از راه اندازی دبیرخانه ای به منظور شناسایی و معرفی 
مشاهیر این استان خبر داد و گفت: آشنا کردن نسل امروز و 

فردا با مشاهیر و گذشتگان امری مهم و حیاتی است.
خدابخش مرادی نافچی در آیین »جایزه کتاب شیخ اشراق« 
افزود: تحقق توسعه پایدار در گرو شناخت کامل از گذشته 

و امروز یک جامعه است.
وی با بیان اینکه یکی از اشکاالت ما این است که مشاهیری 
همچون سهروردی را نشناسانده ایم، اظهار داشت: برای 
توسعه پایدار باید حرکت برنامه ای داشته باشیم و در این 
جهت الزم است شناخت کامل از گذشته و اکنون جامعه 
را به عنوان مبنا مد نظر قرار دهیم.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار زنجان ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی 
داشته ها و قابلیت ها را 2 رویکرد عمده در حوزه اجتماعی 
در استان برشمرد و افزود: برگزاری هفته های فرهنگی در 

شهرستان های استان گامی در این راستا است.
مدیرعامل انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان در 
سخنانی به برگزاری نخستین دوره »جایزه کتاب شیخ 
اشراق« در این استان اشاره کرد و گفت: ایده و اجرای این 

برنامه طی مدت یک ماه گذشته عملیاتی شد.
دکتر مهدی افضلی افزود: مالک آثار در این رویداد فرهنگی 
کتاب هایی بود که سال 97 با موضوع فلسفه اشراق و 
سهروردی و نیز در بخش دیگر در موضوع تاریخ، فرهنگ 

و هنر زنجان منتشر و در خانه کتاب ثبت شده بود.
وی اظهار داشت: در بخش مربوط به تاریخ، فرهنگ و هنر 
استان زنجان 57 کتاب که 90 درصد آن ها در داخل استان 

به چاپ رسیده بود، شناسایی و مورد داوری قرار گرفت.
افضلی افزود: در بخش مربوط به فلسفه اشراق نیز 35 کتاب 
در سطح کشور شناسایی شد ولی از آنجا که دسترسی به منابع 
در مدت زمان تعیین شده ممکن نبود، بنابراین در این بخش 
هیچ کتابی مورد داوری قرار نگرفت که امیدواریم از سال آینده 

این بخش پر رنگ تر و جدی تر موردتوجه قرار گیرد.
در این مراسم بر اساس رأی هیات داوران، در بخش تاریخ 
زنجان، کتاب »دارلسعاده زنجان« گردآوری شده به کوشش 
حسن حسینعلی، در بخش فرهنگ زنجان، کتاب » قصه 
های محلی زنجان« به اهتمام کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان و با ویراستاری علی محمد بیانی و در 
بخش هنر در زنجان نیز کتاب« زنجان میزبان مهربان« از ناصر 
محمدی، عنوان کتاب سال استان زنجان را به دست آوردند.

همچنین در این مراسم از مولفان کتاب » آیینه نور، کتابشناسی 
شیخ شهاب الدین سهروردی« که به همت قاسم موحدیان و 

گیتی شاهمحمدی تدوین شده است، قدردانی شد.  
گفتنی است دکتر سحر کاوندی، عضو هیات علمی گروه 
فلسفه دانشگاه زنجان، دکتر ابراهیم قاسمی، معاون امور 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
ابوالفضل عالی مسئول پژوهش های باستان شناسی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، قاسم 
موحدیان، دارای درجه دکتری در رشته اطالعات و دانش 
شناسی، داود بیات از استانداری زنجان و دکتر مهدی افضلی 
مدیرعامل انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان اعضای 
هیات داوران نخستین دوره »جایزه کتاب شیخ اشراق« بودند.

دبیرخانه  شناسایی 
و معرفی مشاهیر زنجان 

راه اندازی می شود

خروس خوانی اش بود. کمتر کسی یارای مناظره با او را 
داشت.  دهه ی 70 بیشتر سوار اتول فکسنی ما می شد از 
هر دری سخن می گفت. به قول بهروز منزوی حرف می زد 
حرف می زد حرف حرف حرفهای ژرف می زد حرفهایش 
حرف داشت. چاپ مقاله ای پای مارا به خانه اش باز کرد. 
بارها بارها مهمان کلبه اش بودم و در محضرش نشستم و 
یاد گرفتم. خانه ی او از جنس خاطرات شیرین برای بخش 
وسیعی از مرمان شهر زنجان بود. خانه ای که حسین نجاری 
در باره اش می گوید:» گویا بخشی از شاه لوله روشنفکری 

زنجان از دل خانه او گذر کرده بود«. 
خوش مشرب بود همچون ایلیاتی جماعت پر دل و دماغ 
و عشایر صفت بود. نگاهی نافذ و گوش شنوا و دهانی گرم 
و حافظه ای بسیار قوی داشت.بسیار صبور و پرحوصله 
بود  وبه ندرت عصبانی می شد. کمیت و کیفیت مجلس را 
رعایت می کرد. زبان توده ها را می دانست بین آن ها وول 
خورده بود. در شعر و موسیقی و فلسفه و سینما صاحبنظر 
بود.. حکایت ها و قصه های تلخ و شیرین زادگاهش را 
خوب می دانست و تا حد امکان شماری از آن ها را هر چه 

خوشتر به نثر نوشت.
می گفت انسانی زیستن در این  روزگار سخت است، اما 
ناممکن نیست  و می توان با رعایت برخی فاکتورها در چنین 
فضای سیر کرد و زیست و منشاء خیر شد. در مرداد ماه 87 
در باغ یکی از دوستانش، اجتماعی تحت عنوان پاسداشتی به 
مناسبت عمری انسانی زیستن و شهروند نمونه بودن برایش 
برپا شد. غضنفر ضمن یک  سخنرانی جامع برای همه مردمان 
کره خاکی آرزوی حریت و شادکامی صلح و صفا و عدالت 
کرد. لوحی زیبا به او تعلق گفت که به دیوار خانه اش الصاق 

شده است.   
 به انسان ها احترام قائل بود و حرمت نگه می داشت به قول 
مهدی ریاحی درس آخر آقا غضنفر هنر اول او بود. فرزندش 
بنابر توصیه هایی سال 96 شروع به جمع آوری مقاالت او 
کرد که دربر گیرنده تاریخ و فرهنگ شفاهی زنجان در 70 
سال گذشته بود. او برای دل خودش هم می نوشت همان 
دل نوشته های 40 ساله ی اخیر را می گویم. در جهت چاپ 
مجموعه مقاالتش کلی دونده گی کرد به نتیجه نهایی نرسید 
آخرش خرقه تهی کرد. بنا به گفته ها گویا یک و دو نهاد در 
پی چاپ کتاب ایشان می باشند. امید آنکه کتاب از این دیار 
»زنگان« هر چه زودتر زیر چاپ رفته و در اختیار عالقمندان 

قرار  بگیرد. 
این اواخر گاهی دور غم های قدیمی اش قنبرک می زد. چشم 
هایش به مناسبتی نمناک می شد. چیزی نمی گفت قفل از دهان 
بر نمی گشود. آخرین بار اردیبهشت ماه دیدم، اواخر خرداد ماه 
تلفنی تماس گرفتم تهران بیمارستان بستری بود. جویای حالش 
شدم صحبت کرد اما خبری از آن صدای مخملی نبود بیست 

کیلو وزن کم کرده بود. یارای سابق را نداشت.
 ... فضای خانه دلشاد نبود، قهوه خانه اش تعطیل بود! خبری 
از چای لب سوز لب دوزش نبود، نیمچه لبخند نمکین 
همیشگی اش را با خود به همراه داشت چند جمله در باره 
کتابش گفت که منتظر چاپش بود و چاپ نشد که نشد! دیگر 
چیزی نگفت فقط اشاره دست بود و دیگر هیچ!  در این چند 
روز هیکل مردانه اش آب شده بود، آقا منصور سفیدگری 
گفت با سرم تغذیه می شود و فقط آب می خورد. مردی 
روبرویم قرار داشت که در معنای واقعی زندگی را زیسته بود. 
حمید صدیقیان می نویسد ]آقا غضنفر در واپسین روزهای 
عمرش[گفت:» این مهمان آمد! ولی کمی دیر آمد! مهم 
نیست چون هر بخشی از زندگی مرحله ی خاصی است 

با تجربیات خاصش«.
چشم هایش بی فانوس بود با آرزوهای کاهی به کتاب ها و 
روزنامه های تلنبار شده کاهی اش زل زده بود. بی هیچ سخنی 
صورتش را بوسه باران کردم، در حالی که او خود به چشم 
خویشتن می دید جانش می رود  و من نیز می دانستم آرام جانم 
می رود.تو گویی سایه مرگ را به راحتی و در کمال آرامش 
پذیرفته بود و این ناشی از روحیه ای بود که سال ها آن را با 
خود داشت. در یکی از مقاالتش می گوید: »مانند همه انسان 
های عادی که روزی از این دنیا خواهند رفت ما نیز روزی یار 
و دیارمان را ترک خواهیم کرد به قولی همه می میرند مرگ 
تنها دموکراسی در جهان هستی است که همه از زیر دست تا 

زبردست در آن شرکت می کنند.«

انتصاب بجا و شایسته ی  جنابعالی 
به عنوان مدیریت فرهنگسرای امام 
خمینی )ره( زنجان ، موجب مسرت و 
 دلگرمی هنرمندان و فرهنگیان شد . 
بی تردید حضور ارزشمند  جناب عالی 
در این جایگاه حساس و موثر ، فرصتی 
مغتنم برای رشد و بالندگی فرهنگ و 

هنر این دیار پدیدار کرده است . 
جمعی از هنرمندان  و فرهنگ دوستان استان زنجان

فرهیخته ی  ارجمند جناب آقای اکبر نوری
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شهردار زنجان شامگاه  سه شنبه 
مورخ 8 مرداد در جشن بزرگ 

»روزملی زنجان«که در جهت 
بزرگداشت سالروز شیخ شهاب

الدین سهروردی بااجرای هنرمندان 
ملی و بومی و با حضور مسئولین 
و چهره های علمی شهر در 
برگزار  گاوازنگ  روباز  سینما 
شد عنوان کرد: بسیار خوشحالم 
به عنوان یک فارسی زبان طی 
دو سال در جمع دوستان ترک 
زبان، توفیق خدمتگذاری داشته 
ام، چرا که این شهر با وجود 
بزرگانی چون شیخ شهاب الدین 
سهروردی و علمای نامی دیگر، 
که مایه ی فخر فرهنگ ایرانی 
اسالمی است؛ نشان از قدمت 
اینکه  این شهر دارد و  دیرینه 
توانسته ایم در طول مدتی که در 
این شهر هستیم در حوزه های 
عمرانی، ترافیکی، شهرسازی به 
خصوص فرهنگی قدم هایی را 

برداریم بسیار خرسندیم.
مسیح اله  معصومی مردم زنجان 
شاددر  مردمان  به  معروف  را 
گرد  وگفت:  دانست  کشور 

همایی عظیم مردم در چنین شبی تایید کننده این 
واقعیت است چرا که در کنار این ویژگی، اجتماع 

پرشکوه مردم زنجان در واقعه محرم و عاشورا را 
شاهدیم و میزبانی و مهمان نوازی خصوصیت 

شهردار زنجان:

بارز مردمان این شهر است که در سفرنامه های 
جهانگردی به تفصیل از آن سخن رفته است.

بلند آوازگی شهر را مدیون ثبوتی ها هستیم
در ادامه فرماندار زنجان » هفته فرهنگی« و   »روز 

ملی زنجان« را فرصتی مغتنم برای معرفی مشاهیر، 
فرهیختگان و بزرگانی که باعث افتخار کشور 

هستند دانست و عنوان کرد: اگر 
امروز نام زنجان بلند آوازه است 
به جهت وجود و اعتبار بزرگان 
و فرهیختگان این شهر است که 
پرفسور  وجود  حاضر  زمان  در 
 ثبوتی در راس همه آنها قرار دارد.
زنجان باید در سطح بین المللی 

مطرح شود
 رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری زنجان، با بیان 
اینکه مطرح کردن زنجان نه تنها در 
ایران، بلکه در سطح بین المللی باید 
دنبال شود گفت: سازمان فرهنگی 
جدیت  و  تالش  با  شهرداری 
 سعی دارد به این مهم دست یابد.
مریم شعبانی، زنجان را شهری 
و  آداب  دیرینه،  تاریخ  صاحب 
رسوم غنی دانست و خاطرنشان 
کرد: جهت اثبات این موضوع نباید 
لحظه ای غفلت کرد و زمان را از 
دست داد زیرا سهل انگاری، تاریخ 
و هویت ریشه دار گذشتگان را به 

فراموشی می سپارد.
در پایان از شهردار زنجان و رییس 
با  شورای اسالمی شهر زنجان، 
خاطر اتمام به موقع پل امام حسن 
مجتبی )ع( و افتتاح آن با اهدا تندیس وفای به عهد 

تجلیل به عمل آمد.

 سهروردی فخر فرهنگ ایرانی اسالمی است

بازگشایی خیابان زینبیه غربی شهر زنجان پس از 2 دهه با 
وجود مشکالت ترافیکی و منظری ناخوشایندی که در شهر 
ایجاد کرده بود با تالش های شبانه روزی مجموعه شهرداری 
و همکاری مردم با 18۰ میلیاردریال هزینه در 2 محور و با 

تملک 8۴ پالک بازگشایی شد.
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آیین اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها 
و پایگاه های خبری استان زنجان به همراه مراسم روز 
خبرنگاردر سالن همایش های بین المللی روزبه برگزار شد. 
حاصل رقابت خبرنگاران  درپنجمین جشنواره مطبوعات،  
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان به شرح 

زیر است:
تحلیلی مطبوعات، سجاد  ـ  در بخش گزارش خبری 
کریمی از نشریه رویداد آذربایجان به مقام نخست دست 
یافت، مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان عنوان دومی 
را از آن خود کرد و آذر عباسی از نشریه موج بیداری 
ـ تحلیلی  حائز رتبه سوم شد. در بخش گزارش خبری 
خبرگزاری ها نیز ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا 
عنوان نخست را کسب کرد و زهرا رسولی به همراه سمیه 
محرمی از خبرگزاری فارس به ترتیب عناوین دوم و سوم 

را از آن خود کردند.
در بخش مقاله، سرمقاله و یادداشت، هیچ یک از آثار ارسالی 
به جشنواره نتوانست رتبه نخست را از آن خود کند، این در 
حالی است که سمیه میناخانی و مهدی سهرابی از روزنامه 
صدای زنجان به ترتیب به عناوین دوم و سوم دست 
یافتند. همچنین در این بخش هوشنگ شیخی از ماهنامه 
رویداد آذربایجان، محسن احمدی از نشریه شهاب زنجان 
و سکینه محمدی از هفته نامه بیان خدابنده شایسته تقدیر 

شناخته شدند.
رتبه اول بخش تیتر مطبوعات به حسین دولتیاری از هفته نامه 
صنعت و تجارت زنجان رسید، حسن اکبری از ماهنامه سپهر 
خمسه و زهرا هادیلو از روزنامه همشهری به ترتیب حائز 
رتبه های دوم و سوم شدند. جایزه ویژه هیئت داوران در این 

بخش به روزنامه صدای زنجان رسید.
در بخش تیتر خبرگزاری ها، پریسا یوسفی از خبرگزاری 
ایسنا رتبه نخست را از آن خود کرد، سعیده شریفی از 
همین رسانه به جایگاه دوم دست یافت وخیم مقدمی از 
خبرگزاری مهر سوم شد. در این بخش فاطمه تاج بخش از 
خبرگزاری ایسنا و زهرا رسولی از خبرگزاری فارس شایسته 

تقدیر شناخته شدند.
در بخش خبر این جشنواره، مطبوعات از کسب جوایز 
بازماندند و خبرگزاری ها هم به کسب مقام شایسته تقدیر 
بسنده کردند، ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا، 
حسن اکبری و پرویز غفاری از خبرگزاری ایرنا دست کم 

عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند. 
هیئت داوران در بخش مصاحبه مطبوعات، سمیه میناخانی و 
مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان را به طور مشترک 
به عنوان رتبه نخست معرفی کردند و علی اکبر شیوخی از 
دو هفته نامه عصر ملت و سجاد کریمی از ماهنامه رویداد 

آذربایجان به ترتیب به رتبه های دوم و سوم دست یافتند.
در بخش مصاحبه خبرگزاری ها هیچ اثری نیز موفق به کسب 
رتبه اول و دوم نشد اما رتبه سوم به طور مشترک به فاطمه 
تاج بخش از خبرگزاری ایکنا و حسین عباسی به همراه علی 
الماسی از پایگاه خبری موج رسا رسید. همچنین اکرم بیات 
از خبرگزاری ایرنا و زهرا مقدمی از خبرگزاری مهر عنوان 

شایسته تقدیر را کسب کردند.
در بخش عکس نیز امیرحسین ناسوتی از خبرگزاری فارس 
اول شد.همچنین در بخش طراحی و صفحه آرایی، مهران 
محمودی از نشریه رویداد آذربایجان حائز رتبه اول شد، بهرام 
بلنداقبال از روزنامه صدای زنجان عنوان شایسته تقدیر را 

کسب کرد و این بخش نفرات دوم و سوم نداشت .
امروز باید از رسانه ها فریاد امید برخیزد

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان زنجان گفت: از رسانه ها باید فریاد امید و نشاط 

برای جامعه برخیزد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی احمدی در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
اولین آسیب حوزه  این که  بیان  با  زنجان،  استان  خبری 
مطبوعات و رسانه ها عدم تناسب رشد کمی و کیفی رسانه 
است، اظهار کرد: در کمیت رسانه ها در کشور مشکل نداریم 
اما از لحاظ کیفی برخی از رسانه ها ضعیف هستند.وی عنوان 
کرد: خروجی پایین بودن کیفی رسانه ها این است که چنین 
نشریاتی مخاطبان تخصصی خود را از دست داده و مصرف 
علمی برای مخاطبان نداشته باشد.این مسئول با تاکید بر این که 
ماهیت رسانه ایجاب می کند که وارد سبک زندگی مردم شده 
و نسبت به شناسایی ذائقه، عالیق و سالیق مردم اقدام کند، 
ادامه داد: وقتی مطبوعات به سبک زندگی مردم وارد شوند 
از حوزه اطالع رسانی وارد حوزه ارتباطات می شود.احمدی 
با اشاره به این که مطبوعات اگر با ذائقه مردم هماهنگ باشد 

جریان سازی می کند، بیان کرد: در سیل اخیر به این دلیل که 
رسانه ها انگشت بر نیازها و ذائقه مردم گذاشتند، شاهد این 

جریان سازی بودیم.
این مسئول با تاکید بر این که رسانه و مطبوعات باید امیدآفرین 
بوده و در جامعه نشاط آفرینی کند، گفت: رسانه ها باید به 
اصل هم بستگی، حفظ وحدت کشور و نظام توجه کنند که 
همین امر سبب می شود انتقادات آن ها نیز به گونه ای باشد که 
به هویت جامعه لطمه نخورد.وی با بیان این که باید از رسانه ها 
فریاد امید برخیزد، ادامه داد: جامعه ای که دارای مردم امیدوار 
باشد شاهد مشارکت آنان برای ساخت آینده خواهد بود.این 
مسئول با تاکید بر اینکه یکی دیگر از خالءهای موجود در 
رسانه ها، تولید نظر به جای اطالع رسانی و تولید محتوا است، 
خاطرنشان کرد: روز خبرنگار باید بهانه ای برای آسیب شناسی 

رسانه ها و رفتن به سمت اصالحات باشد. 
فعالیت خبرنگاری، نگاه جدید را طلب می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان گفت: فعالیت 
خبرنگاری نگاه جدید را طلب می کند.

پنجمین جشنواره  اختتامیه  آیین  نیز در  فاطمه کرباسی 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان، 
اظهار کرد: خبر، آگاهی و معرفت به عنوان فصل افتراق انسان 
با سایر موجودات، میوه ممنوعه ای است که تنها آدمی را 

جسارت نزدیک شدن به آن است.
وی عنوان کرد: کسب اخبار و اطالعات و به کارگیری آن، 
الزمه زندگی بشری و فقدان آن تهدیدکننده موجودیت انسان 
است، خبر برای انسان در حکم هوا برای تنفس است، همه 
جا هست ولی اغلب به چشم نمی آید، حیاتی است اما 

اهمیت آن به درستی درک نمی شود.
این  مسئول با اشاره به اینکه عرصه روزنامه نگاری ایران از 
زمان انتشار مطبوعه کاغذ اخبار به عنوان اولین نشریه فراز 
و نشیب های زیادی به خود دیده است، گفت: این عرصه 
انقالب مشروطه را رقم زده،برعلیه استبداد رضاخان شوریده، 
در جنبش ملی شدن صنعت نفت حضور داشته و زمینه های 

انقالب اسالمی را فراهم کرده است.
کرباسی ادمه داد: این عرصه در طول چهل سال گذشته، نقش 
مهمی در تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کرده 
است. در هر تحول مثبتی می توان نقش تاثیرگذار و سازنده 

روزنامه نگاران و خبرنگاران را به وضوح مشاهده کرد.
 وی با اشاره به این که مطالعه سیر تطور رخداده در عرصه 
روزنامه نگاری که البته جدای از تحوالت کالن در سطح ملی 
و جهانی نیست، نشان می دهد که شتاب تحوالت در حوزه 
رسانه به گونه ای است که در هر لحظه باید منتظر ظهور یک 
تکنولوژی جدید باشیم، ادامه داد: این مسئله امر مدیریت را 

سخت و پیچیده کرده است .
کرباسی با اشاره به این که باید قبول کنیم نظام تصمیم گیری ما، 
سرعت تغییرات، انطباق و هم خوانی ندارد، تصریح کرد: در 
زمانه ای که شبکه های اجتماعی همه شئون زندگی ما را متاثر 
ساخته و از اساس دگرگون کرده با ابزارها و شیوه های سنتی 

به مدیریت فضای خبر پرداخت.
وی با اشاره به اینکه قدم اول برای حل این مسئله، شناخت 
دقیق ماهیت تکنولوژی های نوین است، بیان کرد: پس از آن 
می توان با تاسی به این شناخت الگوهای ارتباطی متناسب با 
شرایط جدید را طراحی و اجرا کرد.این مسئول با بیان اینکه 
امروزه همه مفاهیم ارتباطی اعم از رسانه، پیام، مخاطب و ... 
دچار دگردیسی شده است، لذا باید بازتعریف شوند، افزود: 
بدیهی است که فعالیت خبرنگاری نیز از این تحول دگرگونی 

در امان نمانده و نگاه جدید را طلب می کند.
در ادامه این جلسه، مدیر خانه مطبوعات استان زنجان نیز با 
اشاره به این که پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها با 
هدف ارتقای سطح کیفی خبر و اطالع رسانی، ترویج فرهنگ 
روزنامه خوانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت رسانه های استان 
برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۳۲۴ اثر توسط ۸۱ فعال رسانه ای 
در سامانه بارگذاری شد.یوسف ناصر با اشاره به اینکه در بخش 
گزارش و تیتر شاهد جهش خوبی در سطح استان بودیم، ادامه 
داد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در بخش خبر نیازمند 
کارهای بیشتری هستیم.این مسئول با اشاره به اینکه در این 
جشنواره ۳6 نفر حائز رتبه اول شدند، ادامه داد: از این تعداد ۲۰ 

نفر آقا و ۱6 نفر خانم هستند.
گفتنی است در این مراسم از ذبیح اله شاهمحمدی به عنوان 
خبرنگار پیشکسوت که در کودتای ۲۸ مرداد خبرنگار بود 
تجلیل ویژه شد. از زنده یاد غضنفر سفیدگری به خاطر سال ها 
فعالیت در عرصه روزنامه نگاری تجلیل به عمل آمد.  همچنین 
در این برنامه از مدیرکل مسکن و راه و شهرسازی و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان و شهر دار زنجان به خاطر برقراری 

ارتباط وثیق با رسانه ها و پاسخگو بودن تجلیل شد.

پنجمین جشنواره مطبوعات و روز خبرنگار برگزار شد

برگزیدگان
 از پرده بیرون آمدند

بازگشایی خیابان زینبیه غربی شهر زنجان پس از ۲ دهه با 
وجود مشکالت ترافیکی و منظری ناخوشایندی که در شهر 
ایجاد کرده بود با تالش های شبانه روزی مجموعه شهرداری 
و همکاری مردم با ۱۸۰ میلیاردریال هزینه در ۲ محور و با 

تملک ۸۴ پالک بازگشایی شد.

عکس ها: حمید پونه



دوشنبه 21مرداد 1398 - 12 آگوست 2019 - 10 دیحجه 1440 - سال شانزدهم- 4 صفحه- نمره 368 - 500تومان

سبزه میدان-سبزه میدان- با افتتاح سی امین کانون، شبکه مراکز فرهنگی و هنری 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۰۰ درصد استان زنجان را پوشش 

خواهد داد و به گروه های هدف خدمات رسانی مطلوب ارائه خواهد کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان شامگاه یکشنبه 
در مراسم تجلیل  از خبرنگاران استان زنجان افزود: رشد و توسعه فرهنگی کشور 
مدیون تالش خبرنگاران است که صادقانه و تالش گرانه و ایثارگرانه به فعالیت 
کاری خود مشغول هستند؛ در حالی که این قشر از بسیاری تسهیالت و رفاه محروم 
هستند.محمدنقی صالحی افزود: خبرنگاران .. .رجوع شود به سبزه میدان)صفحه 2(

اعالنات-آیین اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان زنجان به همراه مراسم روزخبرنگاردر سالن همایش های بین المللی 
روزبه برگزار شد. حاصل رقابت خبرنگاران درپنجمین جشنواره مطبوعات،  

خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان به شرح زیر است:
دربخش گزارش خبری ـ تحلیلی مطبوعات،سجادکریمی ازنشریه رویداد آذربایجان 
به مقام نخست دست یافت، مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان عنوان دومی 
را از آن خود کرد و آذر عباسی از نشریه موج بیداری حائز رتبه سوم شد. در بخش 
ـ تحلیلی خبرگزاری ها نیز ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا  گزارش خبری 

عنوان نخست را کسب کرد و زهرا رسولی...رجوع شود به اعالنات)صفحه 8(

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:

سبزه میدان)2(

سبزه میدان)2(

اعالنات)7(

عرض مخصوص

 تشیع و مسئله ایران

هفت حوض)6(

پوشش 100 درصدی کانون در زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان همایش منطقه ای هنگام ازدواج  
برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی را باحضور مقامات ارشد 
و اساتید کشوری جهت مربیان دانشگاه، دادگستری، تبلیغات 

اسالمی و بهزیستی استان زنجان و قزوین برگزارکرد.
در این همایش رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کل کشور گفت: 

آمارموفقیت ازدواج های دانشجویی 93 درصد است.
مهندس مهدی غالمی با بیان اینکه ازدواج های دانشجویی از موفق 
ترین ازدواج هاست افزود: عدم موفقیت ازدواج های دانشجویی 
کمتر از یک پنجم جامعه است.رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کل 
کشور همچنین کاهش رغبت ازدواج درجوانان و افزایش ازدواج 
های ناموفق را از مسایل اساسی در کشور برشمرده وگفت: طالق 
های عاطفی بین زوجین از مسائل مبتالبه جامعه  امروزی ماست که  
امری بسیار جدی و قابل توجه است.وی در مورد چالشهای اصلی 
جامعه نیز گفت: تعدا طالق های عاطفی در کشور خیلی بیش از 
طالق های ثبتی است و در آینده سونامی زنان بین 2۰ تا 4۰ سال 
را خواهیم داشت که همگی سرشار از نیازهای عاطفی و غریزی 
هستند و زنانی که فاقد پناه و تکیه گاه مطمئن هستند در نسل های 

قبل این افراد بی پناه معموالدر سنین باالتر به این وضع دچار می 
شدند ولی االن در سنین جوانی این اتفاق می افتد.

مهندس غالمی تصریح کرد:  طالق های ثبتی استرس حاد دارند 
ولی طالق های عاطفی استرسی مزمن و نیاز به آموزش های 
عمومی بسیار جدی دارند. وی افزود: در بسیاری از کشورهای 
دنیا هم این آموزش ها در حال اجراست ولی درکشور ما هم 
این برنامه ها زیادجدی نیست. درکشورهایی مثل آمریکا، آلمان 
و  ژاپن و... 36 ساعت آموزش های عمومی را دانجام می دهند 
ولی هنوز در کشور باور جدی برای آموزش مناسب وجود ندارد.
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور اضافه کرد:این آموزش ها 
حداقلی است که ما اگر بخواهیم تغییری در سبک زندگی ایجاد 
بکنیم 5 مرحله را باید طی کنیم. وی حساس سازی، دانش افزایی، 
تغییر باور، مقررات افزایی و تغییر سبک زندگی را مراحل حل 
مشکالت زندگی امروزی  دانست و عنوان کرد: امیدواریم این 
طرح به سمتی برود که در همه استان ها مراکزی ایجاد شود که 

آموزش های تخصصی را برگزار کنند.

امروز مهم ترین بحث جمعیتی ازدواج و فرزندآوری است 
که در این دو حوزه نتوانستیم به خوبی کار کنیم

وزارت  ومدارس  سالمت،جمعیت،خانواده  دفتر  مدیرکل 
بهداشت هم در همایش منطقه ای آموزش های هنگام ازدواج  
برگزاری این همایش را پیرو سیاست های ابالغی کالن 
جمعیت دانست و اظهار امیدواری کرد که این برنامه منجر به 

خیر مضاعف برای کشور شود.
دکترسید حامد برکاتی بحث جمعیت را از دغدغه های مهم 
فعلی در کشور عنوان کرد و گفت: حتماً ذیل بحث جمعیت 

طالق و ازدواج نیز قراردارد.
وی با نگاهی به آمارتصریح کرد: جمعیت سالمندان، )با تعریف 
سالمندی باالی 65 سال(درسال۱365، 3/۱درصد، در سال 
۱396، 6/۱بود و این عدد درسال۱395، 9/2درصد بوده است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه االن جمعیت سالمندان به حدود 
۱۰ درصد رسیده است خاطر نشان کرد: با این روند احتماالً 
جمعیت سالمندان ما در 25 سال دیگر به باالی 25 تا 3۰ درصد 
برسد و اگر با همین منوال پیش برویم به هیچ عنوان کشور 

آماده مدیریت این وضعیت نیست و حتماً بیش از7۰ درصد 
تخت های بیمارستانی در کشور به سالمندان تخصیص پیدا 
خواهد کرد. و با این 3۰ درصد جمعیت سالمندی متخصص 
طب سالمندی هم کم داریم و اقدامات حمایتی به خوبی انجام 

نخواهد شد.
مدیرکل دفترسالمت،جمعیت،خانواده ومدارس وزارت بهداشت 
اضافه کرد: سالمندان در کشور در خانواده هایی هستند که 3یا 
4 فرزند دارند و تکریم سالمندان هنوز در جامعه به قوت باقی 
است ولی 3۰ سال دیگر خانواده هایی که یک فرزند یا دو فرزندو 
یا فرزندی ندارد؛ حتماً جور آن را حاکمیت خواهد کشید و باید 
چالش جمعیتی کشور را رفع کنیم.وی افزود: امروز مهم ترین  
بحث جمعیتی ازدواج وفرزندآوری است دراین دوحوزه نتوانستیم 
به خوبی کار کنیم و با نگاهی به رشد جمعیتی و سیاست های 
فرزندآوری در اوایل انقالب اسالمی، رشد سه ونیم درصد بود 

و امروز به ۱/2رسیدیم و به مرور هم این کمتر خواهد شد.
مدیر کل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 

۱39۰دروزارت  سال  بررسی  کرد:در  تصریح  بهداشت 
بهداشت برای رشد جمعیت  تشویق برای  ازدواج و جلو 
گیری از فوت نابهنگام در جمعیت مولد و تالش در کاهش 
طالق بررسی شد، ما امروز ۱۱ میلیون جمعیت جوان مجرد 
در شرف ازدواج داریم و اگرده درصد ازدواج بکنند متولدین 
دو برابر می شود واین عدد به 2/6 خواهد رسید. دکتر برکاتی 
افزود: امروز افراد درحال انتظار ازدواج به مرور کاهش پیدا می 
کنند و جوانان دهه شصتی به مرور کم می شوند و به سنین میان 
سالی پا می گذارند و دیگر در انتظار ازدواج نیستند و تجرد مطلق 
بخصوص در میان دختران بسیار افزایش پیدا کرده است.وی 
اضافه کرد: در روند ازدواج در کشور از سال ۱389 بیشترین 
میزان را داشتیم با  89۱ هزار و 57۰ هزار یعنی امروزه4۰درصد 
ازداوج های کشور کم شده  و یکی از دالیل جدی آن این 
است که تسهیل ازدواج نکردیم حتما یک معضل بزرگ فر 
هنگ جامعه است و باید نهاد های فرهنگی در این زمینه ورود 

پیدا کنند.
مدیر کل دفتر سالمت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 

بهداشت بااشاره به آمار روند طالق نیز گفت: در کشور طالق  
عمدتاً 5۰ درصد در 5سال اول زندگی اتفاق می افتد و روند 
افزایش را دارد و باید کار ویژه تری را انجام بدهیم. وی  با بیان 
اینکه زنجان و قزوین جزو شهر های پرطالق محسوب نمی 
شوند، تصریح کرد: استان های اصفهان، تهران، شیراز، گیالن، 
مازندران، خراسان و کرمانشاه پرطالق ترین استان های کشور 
هستند و برنامه ویژه ای در شورای انقالب فر هنگی برای این 

استان ها دیده شده است.
کاهش جمعیت و نگرانی از داشتن جامعه پیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان نیز در همایش منطقه ای آموزش های هنگام ازدواج 
اظهارداشت: در آموزش های هنگام ازدواج دو مسئله ای که 
امروزه در جامعه مطرح است، بحث کاهش جمعیت و نگرانی 
از داشتن جامعه پیر است که از سال 93 با کاهش نرخ باوروی 

خودش را نشان داده است.
دکتر پرویز قزلباش افزود: موضوع »جمعیت« و »سیاست های 

 دکترداودفیرحی-جامعه ما، هم 
دیندار است و هم ملی ولی آشتی 
اینها به دو دلیل آسان نیست: اوالً 
در ادبیات دینی تفسیری ارائه شده 
است که تعلقات ملی را نفی می کند 
و ثانیاً در ادبیات ایرانی گری هم 
جریانی ازمشروطه به بعدپیدا شده 

است که نسبت به دین موضع 
چندان همدالنه ای نداشته است. منهای جریان چپ که 
خارج از تحلیل ماست، از مشروطه به این سو جامعه ما حول 
مذهب و ناسیونالیسم نوسان داشته است. هر از گاهی یکی به 
منبر می رود و دیگری به پستو و گفتگو را متوقف می کنند اما 
تنش جایی است که این دو در نقطه تالقی قرار دارند. اکنون 

در این شرایط هستیم.
-ناسیونالیسم بردونوع تبارگراومبتنی برقرارداد است. ناسیونالیسم
 تبارگرا حاوی نوعی جوهرگرایی، رمانتیسم، باستانگرایی و تا 
حدی نژادپرستی است اما ناسیونالیسم مدنی مبتنی بر قرارداد 
حول قانون اساسی است، تصمیمی عقالیی است و معموالً 
هم دموکراتیک است. در ایران از ابتدا علی رغم اینکه نظریه 
ناسیونالیسم به اقتفای قانون اساسی مشروطه شکل گرفت، اما 
به تبارگرایی شیفت پیدا کرد و خشونتهای آن هم ظاهر شد. 
ناسیونالیسم تبارگرا در سیاست خارجی باعث شارژ تبارگرایی 
های بدیل مانند پان اسالمیسم، پان عربیسم و پان ترکیسم میشود 
و برای وحدت اسالمی مشکل زا است. در داخل هم با مذهب، 
 قومیتها و دولت ملی مدرن دموکراتیک چالش ایجاد میکند.
-گفتمان رایج ناسیونالیسم در ایران، تبارگرا است و حتی جریان 
مذهبی هم هر وقت درباره ناسیونالیسم فکر کرده است، پیش 
فرض گرفتند که ناسیونالیسم مساوی تبارگرایی است و امکان 

بدیل آن را در نظر نگرفتند...رجوع شود به سبزه میدان)2(

برگزیدگان از پرده بیرون آمدند

دبیرخانه  شناسایی 
و معرفی مشاهیر زنجان 

راه اندازی می شود

اولویت دولت، احیای 
واحدهای تولیدی 

غیرفعال  است

استاندار زنجان تاکید کرد:

زندگی و زمانه مرحوم  
غضنفر  سفیدگری
 )بخش دوم و پایانی(

قلم بر قدرت پیروز است

سهروردی فخر فرهنگ 
 ایرانی اسالمی است

هرگز از مرگ نهراسید

هفت حوض)3(

جمعیتی« در سال 93، پس از کاهش آهنگ رشد جمعیت به 
حدود ۱.5 درصد و نگرانی از پیری جمعیت، مطرح شد و 
توقف کامل سیاست کنترل جمعیت، رشد موالید و افزایش 

فرزندآوری در دستور کار قرارگرفت.
این مقام مسئول با بیان اینکه نخستین بند از سیاست های 
کلی جمعیت تاکید بر افزایش نرخ باروری به بیش از سطح 
جانشینی است اظهارداشت: کارشناسان جمعیت شناسی 
معتقدند اجرای سیاست های کلی جمعیت که از طرف رهبر 
معظم انقالب ابالغ شده است، بهترین و جامع ترین راهگشای 
معضل های جمعیتی است؛ زیرا تمامی جوانب و زیرساخت ها 

را به شکلی علمی و مطابق با شرایط کشور سنجیده است.
دکتر قزلباش افزود: در زمان حاضر ساختار جمعیتی ایران ، 

در همایش منطقه ای هنگام ازدواج با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان؛

جوان است. بنابراین اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت و.. از 
جمله نیازهایی است که باید به آن توجه شود.

 وی ابراز داشت: با توجه به اهمیت نهاد خانواده الزم است 
بررسی های بیشتری در زمینه شکل گیری، تداوم و بقای این 
بخش ارزشمند اجتماعی انجام شود و در این راستا وجود 
طرحی جامع برای بررسی پیش از ازدواج، شکل گیری ازدواج 
و تداوم آن در جهت حل تعارضات و پیشگیری از وقوع 
بحران اهمیت دارد، چراکه بر سالمت فردی و اجتماعی افراد 

تاثیر زیادی می گذارد.
به گفته دکتر قزلباش وزارت بهداشت از سال ها قبل در مقوله 
ازدواج سالم و ترویج فرزندآوری تالش کرده و در این راستا 
نیز کتاب هایی با موضوع بررسی ابعاد ازدواج سالم، انتخاب 

صحیح همسر و ارتقای سالمت زناشویی، تهیه و به عنوان منابع 
آموزشی در اختیار دانشگاه ها قرار داده است و دانشگاه ها نیز 
این منابع را در کارگاه های آموزشی، نشست ها و سمینارها مورد 

استفاده قرار داده و به آموزش دانشجویان می پردازند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان اقدامات انجام یافته در 
راستای آموزش های حین ازدواج در استان را شامل: اجرای 
کالس های آموزش هنگام ازدواج 6 ساعته با همکاری مشترک 
بین بخشی دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دادگستری، تبلیغات 
اسالمی و بهزیستی از ۱5 دی ماه 97 در کلیه شهرستان های استان 
پیرو برگزاری جلسات متعدد با نظارت مدیرکل اموراجتماعی و 
فرهنگی استانداری)تعداد 6۰۰۰ زوج از زمان اجرای برنامه تاکنون
 تحت آموزش قرار گرفته اند.( عنوان کرد... ادامه در صفحه 2

کشور پیر دگرباره جوان خواهد شد

زنجانی ها آش خور می شوند
چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی، 22 مرداد آغاز  می شود

پنجمین جشنواره مطبوعات و روز خبرنگار برگزارشد

عید قربان مبارک باد

شهردار زنجان:

سبزه میدان)2(
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سبزه میدان-معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان نیز در این همایش 
با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی دالیل افزایش طالق و کاهش 
ازدواج اظهارداشت: اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، برای تحقق 

این موضوع هیچ راهی جز اهتمام به مقوله جمعیت نداریم.
دکتر خدابخش مرادی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی دالیل 
افزایش طالق و کاهش ازدواج افزود: آنچه که امروز در این 
زمینه باید مدنظر باشد، دو موضوع مهم باال رفتن آمار طالق و از 
آن طرف، پایین آمدن آمار ازدواج است.وی تصریح کرد:افزایش 
آمار ازدواج،نیازمندایجادزیرساخت هایی است که این موضوع 

می تواند درتسهیل گری امر ازدواج بسیار مؤثر باشد.
معاون سایسی امنیتی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه چه مسائلی 
باعث شده است آمار طالق افزایش یافته و آمار ازدواج با کاهش 
مواجه شود، از اهمیت زیادی برخوردار است و تا زمانی که به 
این آسیب ها توجه نکنیم، قادر نخواهیم بود دوام زندگی و بقای 

آن را رقم بزنیم.

مرحوم مطهری هم »خدمات متقابل ایران و اسالم« را روی این 
تعریف سوار می کند و اصرار دارد که اینها دو ایدئولوژی متفاوت 
برای اداره جامعه هستند و سرانجام بحث را به نفع اسالم سوق 

داده است. 
رواج تعریف تبارگرا از ناسیونالیسم و تضاد قهری آن با مذهب، 
از  ناشی  بحران،  است.  کرده  ایجاد  را  باطل هویت  چرخه 
بزرگ بودن ناسیونالیسم فرهنگی و کوچک بودن ناسیونالیسم 
سیاسی است. ملیت ایرانی، همین ایرانی است که در این گربه 
قرار دارد و خارج از آن، رمانتیک و تهاجمی است و  نا هم 
مکانی و ناهم زمانی می آورد. یعنی کسانی را ایرانی می دانیم 
که ایرانی نیستند و کسانی را ایرانی نمی دانیم که ایرانی هستند. 
 ملیت سیاسی باید همان ملیتی باشد که ملیت فرهنگی ماست.
- فقه مشروطه و ادبیات مرحوم نایینی و آخوند خراسانی، 
خلوص دارد و ناسیونالیسم را تبار نمی داند بلکه دنبال این بودند 
که ملتی یک قرارداد می بندد و امور مشترک خود را به اشتراک 
و مبتنی بر قانون اساسی که هنجارهایش به مرور زمان یک علقه 

ملی تولید می کند، اداره کند. 
این نگاه با مذهب هم در تضاد نیست و مسلمانان درون امت می 
توانند دولت های جدا از هم تشکیل دهند. فقه مشروطه، ایده 

ناسیونالیسم قراردادی را پشتیبانی می کند.
 در فقه مشروطه ملت کسانی اند که مشترکات نوعی دارند و دور 
هم جمع شده اند تا این نیازها را اداره کنند. ادبیات مشروطه تمام 
همتش حل مسئله دولت ملی ایران است و مذهب هم در کلیت 

خود در پی ناسیونالیسم دموکراتیک است.

 تشیع و مسئله ی ایران
اولویت دولت،  احیای واحدهای تولیدی غیرفعال است

استاندار زنجان تاکید کرد:

سبزه میدان-استاندار زنجان گفت: یکی از 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  مهم  اهداف 
تولید در این استان راه اندازی مجدد واحدهای 

تولیدی و صنعتی بزرگ غیرفعال است. 
فتح اهلل حقیقی روز یکشنبه در سی و هفتمین 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
که در محل شرکت سیم و کابل ابهر برگزار شد، 
افزود: در این راستا با تدابیر و تمهیدات اتخاذ 
شده، شرکت ابهر بافت و چینی هیس که از 
بزرگترین  واحدهای صنعتی استان محسوب 
می شوند با جذب سرمایه گذار به عرصه تولید 
باز خواهند گشت. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود به وجود آزمایشگاه های بسیار 
مجهز و پیشرفته در شرکت های سیم و کابل و 
رسا لوله پاسارگاد ابهر اشاره کرد و اظهار داشت: 
باید شرایط استفاده دانشگاه ها و دانشجویان 

استان از این مراکز کاربردی فراهم شود.
حقیقی درخصوص واحدهای تولیدی که 
محصوالت ملی و استراتژیک تولید می کنند و 

خریدار عمده این محصوالت نیز دولت است، گفت: برخی از 
این واحدها در وصول مطالبات خود از دولت دچار مشکل 

هستند که این موضوع از طریق مسئوالن کشوری در دست 
پیگیری است. وی افزود: در نیمه شهریورماه امسال مدیران عامل 

بانک های کشور به استان زنجان سفر خواهند کرد و صنعت 
گران می توانند مشکالت خود را با آن ها در میان بگذارند. 

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود پیرامون شرکت ابهر بافت، گفت: این 
شرکت با تغییر کاربری در زمینه صنعت فوالد 

و تولید ورق فوالدی فعالیت خواهد کرد.
حقیقی افزود: یکی از موانع فعالیت این شرکت 
مشکل زیست محیطی بود که با تعامل انجام شده 
این شرکت بدون بخش ذوب مجوز فعالیت از 
محیط زیست را دریافت می کند. وی افزود: 
مشکل شرکت رسا لوله پاسارگاد که تولید کننده 
لوله فشار قوی برای صنعت آب کشور است نیز 
در مالقات با وزیر نیرو  و در سفر وزیر نیرو به 

استان مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد. 
گفتنی است با تدبیر استاندار زنجان کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی، پیگیری 
و رفاه حال صنعتگران و تولید کنندگان در 
واحدهای تولیدی مورد نظر برگزار می شود 
که تاکنون به تصمیم های مناسب و راهگشا 

منجر شده است.
استاندار زنجان در سفر یک روزه خود به 
شهرستان ابهر از شرکت در حال ساخت مهریس 2، رسالوله 

پاسارگاد و سیم و کابل ابهر  بازدید کرد.

زنجانی ها آش خور می شوند
چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی

 22 مرداد آغاز  می شود

سبزه میدان-مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع 
و گردشگری   دستی 
استان زنجان، از آغاز 
چهاردهمین  کار  به 
جشنواره ملی آش ایرانی  

خبر داد.
به گزارش ایسنا، یحیی 
رحمتی با بیان اینکه 

چهاردهمین جشنواره
 ملی آش ایران از 22 

مرداد تا 26 ماه جاری در زنجان برگزار خواهد شد، افزود: 
تمهیدات الزم برای برگزاری این جشنواره همانند سنوات 
گذشته اتخاذ شده و علی رغم اینکه چند بار شاهد تغییر زمان 
برگزار آن بودیم اما با توجه به رایزنی های صورت گرفته، 

هیچ گونه نگرانی در خصوص برگزاری آن نداریم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان زنجان،با 
تاکید بر اینکه تصمیم برای برگزاری جشنواره چهاردهم 
در 22 مردادماه امسال به واسطه حفظ تقویم جشنواره ای 
کشور و با حمایت های نماینده عالی دولت در استان زنجان 
صورت گرفت، ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته 
شاه حضور هم وطنان مان از استان های مختلف خواهیم که تا 
به امروز حضور 21 استان در رشته آشپزی در چهاردهمین 

جشنواره ملی آش ایرانی مسجل شده است.
این مسئول، شمار شرکت کنندگان زنجانی را در نام نویسی 
اولیه چهاردهمین جشنواره ملی آش ایرانی 28۰ نفر عنوان 
و با بیان اینکه از این تعداد پس از گزینش 1۵ نفر به 
جشنواره راه خواهند یافت، تصریح کرد: در این دوره از 
جشنواره 8۰ غرفه صنایع دستی از استان های مختلف برپا 
خواهد بود. همچنین امسال نیز همانند سنوات گذشته 
سیاه چادرهای عشایری در مجموعه گردشگری گاوازنگ 

زنجان برپا می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
زنجان با یادآوری اینکه این جشنواره همزمان با جشنواره 
روستا در محل تفریحی گردشگری گاوازنگ برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های چهاردهمین جشنواره ملی 
آش ایرانی، برگزاری شب های فرهنگی است که با حضور 
گروه های آئینی در سینما روباز گاوازنگ زنجان در ایام 

برگزاری جشنواره دایر خواهد بود.

در همایش هنگام ازدواج باتاکید برتسهیل ازدواج جوانان؛

کشور پیر دگرباره جوان خواهد شد

شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت فراوری مواد معدنی ایران

قلم بر قدرت پیروز است
پوشش ۱۰۰ درصدی کانون در زنجان شعبان کریمی-وقتی که بچه بودم، وقتی گویندگان خبر 

رادیواخبارجنگ تحمیلی رامی خواندند، پدربزرگم می گفت:
» باالم، اتیلن اوتون معامله سی اولماز«.

همیشه این سخن را درذهنم حالجی می کردم،اینکه»اتیلن، 
اوتون معامله سی اولماز« یعنی چه؟مگرگوشت می تواند

با آتش معامله  کند؟ اگربشود، چگونه معامله ای خواهد 
بود؟این دوباهم چه نسبتی دارند!بزرگ که شدم،کشته های 
بی گناهی رامی دیدم که قربانی امیال قدرت طلبانه ی خودکامگان  

می شدند. 
این تفکرات خطرناک، جان هزاران مرد و زن، کوچک و 
بزرگ را طعمه ی قدرت طلبی خود قرار می داد تا از این 

طریق دنیای خود را آباد و زندگی دیگران را تباه کنند.
با این پیش درآمد می توان گفت اگرخبرنگار نبودهیچ 
وقت این همه جنایت و نسل کشی وخونخواری برای 
برای جهانیان برمال نمی شد و این فجایع عظیم برای 
همیشه زیر خاکستر تاریخ دفن می شد و در بهترین حالت 
آن  جنایت ها را به حرکت های آزادی خواهانه تفسیر 

می کردند. 

سبزه میدان- با افتتاح سی امین کانون، شبکه مراکز فرهنگی 
و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1۰۰ 
درصد استان زنجان را پوشش خواهد داد و به گروه های 

هدف خدمات رسانی مطلوب ارائه خواهد کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
زنجان شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل  از خبرنگاران 
استان زنجان افزود: رشد و توسعه فرهنگی کشور مدیون 
تالش خبرنگاران است که صادقانه و تالش گرانه و 
ایثارگرانه به فعالیت کاری خود مشغول هستند؛ در حالی 

که این قشر از بسیاری تسهیالت و رفاه محروم هستند.
محمدنقی صالحی افزود: خبرنگاران با اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به جامعه نقش بسزایی در توسعه داشته و 
فعاالن این عرصه در استان نیز  به حوزه کودک و نوجوان 

نیز توجه ویژه ای دارند.
این مسئول خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته مراکز 
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان زنجان رشد 
قابل توجهی داشته،به طوری که شماراین مراکز از 2۰ مرکز 

بنا بر این خبرنگار جان خود را به خطر می اندازد، تا قدرت 
طلبی دیکتاتورها به قهرمان ساالری بدل نشود.

در این عرصه خبرنگار با قلم و دوربین خود به مبارزه ی  
استبداد و سلطه جویی می رود. حال باید در تکمیل سخن 
پدربزرگم  بگویم: » اوتولن اتین معامله سی اولمییان یئرده 

اوتولن قلمین نئجه، معامله سی اوالجاق می؟!«
در جدال طالبان و کاتبان و در جنگ قلم با توپ و تانک و 
تحجر، این قلم و اندیشه است که پیروز شد. شهادت شهید 
محمود صارمی نشان داد، توپ و تانک زورش به قلم و 

اندیشه نخواهد رسید.
این جنایت یکی از هزاران تجلیگاه های چربش قدرت 
قلم بر قدرت است و از جهتی اگر این جنایت طالبان نبود 
شاید مجال مناسبتی برای تکریم خبرنگاران نبود. بنا بر این 
باید بهانه های احترام و اقبال عمومی را پاس داشت و با 
اقدامات درست به تثبیت و تحکیم آن پرداخت.امید است، 
حرکت های جدی برای حل مشکل خبرنگاران و این قشر 
آسیب پذیر انجام شود و شاهد تعطیلی نشریات، بیکاری و 

زندانی  خبرنگاران نباشیم.

به 29 مرکز رسید که بزودی سی امین آن در بخش قره 
پشتلو افتتاح خواهد شد که پوشش کامل را به همراه دارد.

صالحی با اشاره به اینکه شمار اعضای این کانون از چهار 
هزار نفر طی  پنج سال گذشته اکنون به 31 هزار عضو فعال 
رسیده است، اظهار داشت: عالوه برآن طی سه سال گذشته 
اقداماتی در زمینه تولید محتوا نیز انجام گرفته  و به عبارتی 
حدود 16 جلد کتاب را منتشر کرده است. وی یادآوری 
کرد: یک جلد از کتاب های منتشر شده به عنوان کتاب 
سال دفاع مقدس در کشور انتخاب و جلد سوم قصه های 
محلی زنجان برای گروه های هدف اثر برتر فرهنگی این 
استان معرفی شد و  در این میان انجام حمایت های بیشتر 
و ترغیب مربیان می تواند به ارائه خدمات بهتر منتهی شود.
هم اکنون 29 مرکز این کانون شامل 1۷ مرکز فرهنگی و 
هنری ثابت، 11 کتابخانه سیار شهری و روستایی و یک 
کتابخانه پستی فعالیت می کند و طی سال گذشته 3۰ هزار 
نفر از کودکان و نوجوانان زنجانی تحت پوشش برنامه های 

اوقات فراغت قرار گرفتند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان:



 شنبه16 بهمن 1395-4 فوریه- 6 جمادی االول 1438-سال چهاردهم،نمره325-500 تومان

رهام سعیدی:کتاب شعر »چکه های زخم در تاریکی« اثر جدید فاطمه سیاحتی که در پاییز
 امسال توسط انتشاراتی بوتیمار چاپ و منتشر شد، در مدرسه مطالعات فرهنگی بهاران 

رونمایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این مجموعه که شامل دو دفتر با نام های »دستم به خون اناری آلوده بود که به پای تو 
سر بریدم« و »زخم هایی که در تاریکی چکه می کنند« است حاوی 54 شعر و حاصل 
کنش های جدید ادبی و تجربیات شاعری این شاعر و روزنامه نگار جوان است.
سیاحتی که برگزیده - نفر سوم- کنگره ی سراسری شعر جوان کشور در سال
۱۳۸۳ است پیش از این نخستین مجموعه ی شعر خود را در سال ۱۳۸۸ با عنوان
»هیچ پرنده ای به اندازه پرواز آزاد نیست« چاپ کرده است. همچنین سیاحتی که 
تحصیل کرده ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی است، ترجمه ی برگزیده ی شعرهای 
»لیزا زاران«؛ شاعر آمریکایی را به انتخاب خود شاعر، آماده ی چاپ کرده است که به 

زودی وارد باز چاپ و نشر خواهد شد.
در نشست رونمایی و نقد کتاب »چکه های زخم در تاریکی« حافظ موسوی،علیرضا 

عباسی و عابدین پاپی به نقد و بررسی این مجموعه پرداختند. 
حافظ موسوی در این نشست گفت: انتشار هر کتابی صرفنظر از هر نقد و نظری 
که با دیدگاه های مختلف ابراز می شود، باعث شادمانی است. وقتی کتاب شعری 
چاپ می شود بین همه ی مناسبت های نامناسب، مناسبتی است که مایه ی خرسندی 

می شود.
این شاعر و منتقد ادبی سرشناس کشور عنوان کرد: اولین نکته ای که در مورد شعرهای 
سیاحتی می شود گفت این است که شعرهای این کتاب زبان سالمی دارند. زبانی نه 
آنچنان روزمره و نه آنچنان ادبی. زبان صیقل خورده ی گفتار. زبانی که نیما می گوید 
و زبانی که با آن زندگی می کنیم. زبانی با ظرفیت هایی که ادبیات به کالم می دهد.این 
زبان شاید درجه  ای از پیشرفت ادبیات باشد که توانسته تا حدودی بیانگر تمنیات 
درونی باشد و به قابلیتی دست پیدا کند که بیانگر احساسات درونی و عواطف و 

تجربه های روزمره ی ما باشد.
موسوی گفت: نکته ی بعدی که می توان در شعرهای سیاحتی به آن اشاره کرد 
موضوعاتی است که به آن ها پرداخته شده است. اولین موضوع شعرهای سیاحتی، 
زن است و به تبع اینکه ایشان زن هستند، مسائل زنانه را در شعرهاشان خوب 

انعکاس داده اند که گاهی این برخورد به تغزل زنانه می انجامد. 
او همچنین تاکید کرد: تغزل زنانه در ادبیات فارسی بیشتر از تغزل مردانه اهمیت دارد. 
اگر چه جسارت های ابتدایی این تغزل را شاعرانی چون قره العین، عالم تاج، ژاله، 
فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی در شعر  ورزیده اند اما کماکان این حوزه، حوزه ای 
است که هنوز جا دارد به آن پرداخته شود. به بیان درآمدن جان زنانه ی ما، یعنی آن 
نیمه ی ساکت مانده در این شعرها و شعری که زنان ما در این روزگار می نویسند. آن 
بخش به صدا درنیامده و آن بخش هستِی اجتماعِی ما که بخش زنانه می باشد را به 

صدا در می آورد که فی النفسه کار ارزشمندی به حساب می آید.
موسوی ادامه داد: از این گذشته سیاحتی نگاه هستی شناسی دارد. بخشی از شعرها 
درگیر مقوله ی مرگ است. مثل تمام انسان  ها در کل ادوار تاریخ. البته یکی از 
بارزترین ویژگی های انسان که او را با دیگر موجودات متمایز می کند مرگ اندیشی 

یا مرگ  آگاهی است.
او همچنین اضافه کرد: نکته ی بعدی تعلقات اجتماعی ایشان است. شعرهایی 
درباره ی جنگ و اشاره هایی به زندگی روزمره ی اجتماعی است. ارجاعات سیاسی 
و اجتماعی در این شعرها و شعرهای دیگر ایشان هست که از جنبه های دیگر شعر 
سیاحتی به شمار می رود. سیاحتی لزوماً شاعر ذهن گرا یا در خود فرو رفته نیست. 
شاعری است که به پیرامون، به زندگی نگاه می کند و می خواهد شعرهایش را از 

زندگی استخراج کند، از مسائلی که در زندگی ما وجود دارد.
حافظ موسوی با بیان اینکه شاملو در ابتدای کلیات آثارش می نویسد:»شعر من 
روایتی از زندگی نیست، شعر من خود زندگی است«، افزود: در واقع این نگرش به 
ما مجال می دهد که شعر را از درون خود هستی جستجو کنیم. چیزی که در همه ی 
ادوار تاریخ اتفاق افتاده است. مثالً در شعر حافظ، حافظ آنچه را که زندگی انسان 
در قرون وسطی، قرن ۱4 میالدی با پرسش هایی روبرو بوده، بیان می کند. در واقع 
حافظ با تعمق در گره هایی که در مسائل اوضاع اجتماعی وجود داشته تبدیل شده به 

شاعری که زبان بشری پیدا کرده است و مسئله اش مسئله ی بشری است.
این شاعر و منتقد ادبی، اضافه کرد: گرایش های هر چند اندک هستی شناختی هم در 
شعرهای سیاحتی هست و حداقل به یکی دو تا شعر،می توانم اشاره کنم که رویکرد 
هستی شناختی دارند. او همچنین ادامه داد: البته شعر قصد ندارد با فلسفه در این 
حوزه ها هم آوردی کند، بلکه شعر از زاویه ی خودش و از زاویه ی حواس به درک 

هستی یا رویکرد هستی شناسانه به جهان پیرامون می رسد.
حافظ موسوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اخیراً دوستی از من 
پرسید هنوز موضوعی برای شعر وجود دارد؟ شما چگونه شعر می نویسید؟ و من 
در جواب گفتم من و موضوع شعر مدام در تعقیب و گریز هستیم. گاهی موضوع 
مرا تعقیب می کند، گاهی من موضوع را. گاهی به جایی می رسم می گویم اینجا 
همان جایی است که می شود شعر نوشت و گاهی هم اتفاق می افتد، موضوع ما را 
سرکار گذاشته و شکست می خوریم. در واقع روی کلماتی خم شدیم که می دانیم 
شعر نمی شوند ولی می نویسیم. اما آیا ما باید شعر را تعطیل کنیم؟ نه! ما برای اینکه 

به شعر نمی رسیم می نویسیم.
اگر کتاب »چکه های زخم در تاریکی« را تورقی بکنیم، می بینیم بعضی از اِلِمان ها 
تکرار می شوند. مثل اِلِمان گوزن که نماد مردانه، نماد سرکشی و یک نوع حس 
بدوی و حس پریمیتیو است که انسان نسبت به هستی و طبیعت دارد. همینطور 
المان بادبادک که نمادی از سادگی،کودکانه نگریستن به هستی و در عین حال رهایی 

و رها بودن است،یا المان میله که از قضا از این نماد زیاد هم در این کتاب کارکرد 
کشیده شده است. در بعضی نمونه شعرها میله؛میله ی زندان است و گاهی میله ی 
بافتنی. حتی در یک نمونه شعرمیله ی بافتنی با میله ی زندان تقارن پیدا می کند. 
حافظ موسوی ابراز کرد: اگر بسامد واژگان را در نظر بگیریم، می توانیم به ذهنیت 
شاعر برسیم اگرچه در نقد مدرن، خودِ مولف یا شاعر مطرح نیست و می توانیم به 
ذهنیت متن، سوژه یعنی فاعل شناسا برسیم که چگونه به جهان هستی نگاه می کند.

موسوی افزود: سه عنصر، در آثار سیاحتی مشهود است که عنصر اول، عنصر 
طبیعت گرایی و پریمیتیو است و به عنوان مثال انتظار رسیدن گوزنی که با آمدن آن 
روحیه ی پریمیتیو می آید و جهان از دست رفته را باز می سازد. عنصر دوم؛ عنصر 
کودکانه که ضلع دوم این مثلث را می سازد که در بعضی موارد این رویکرد کودکانه، 
تراژیک هم می شود و عنصر سوم؛ عنصر تحقق ناپذیر، عنصر تراژیک است که در 
شعرها بروز پیدا می کند. مثالً در شعر:»یک مرد با لهجه ی غلیظ ترکی اش عاشق 
می شود...« که با دو اسباب بازی سر و کار داریم. من خودم موقعیت و وضعیت 

بشری را در این شرایط نابشری که زندگی می کنیم تراژیک تر می بینم. 
این شاعر و منتقد ادبی همچنین تصریح کرد: سیاحتی از المان های رهایی بخش که 
رستگاری به حساب می آیند در شعرهایش استفاده می کند. المان گوزن می گوید باید 
به طبیعت برگردیم، گوزنی که با طغیانگری و عطش، خواب چشمه ای را می بیند. 

این دیدگاه شاعر است که ممکن است برای دیگران دلپذیر باشد یا نباشد.
حافظ موسوی در بخش دیگری از گفتارش با بیان اینکه مردم معموالً شاعران را 
بر اساس آن چیزی که می گویند، می پسندند، عنوان کرد: مردم »سپهری« را دوست 
دارند، به خاطر دنیای خیالی و دور شدن از دنیای واقعی که سپهری برای آن ها 
می سازد. البته این دنیا هرگز به دست نمی آید و من به شخصه با این دنیا موافق نیستم، 

چرا که ما را از دنیای واقعی که اغلب تراژیک است، دور می کند.
این شاعر و نویسنده افزود: قصد ارزش گذاری شعر سپهری را ندارم و مردم دنبال 
این هستند که شاعر چه حرفی برای گفتن دارد. موسوی ادامه داد: شاملو را اغلب 
می پسندند و کسانی که شاملو را می پسندند، سهراب را خیلی نمی پسندند زیرا شاملو 
شاعری است که اساساً با موقعیت انسان،با موقعیت تقلیل داده شده ی انسان در نظام 
سیاسی،در نظام هستی، در نظام جامعه شناختی، با همه ی کائنات درگیر است.یک 
انسان شورشگر است که می خواهد نظم موجود را که نظم تحقیرآمیزی برای انسان 
است، نفی کند. همه ی سلیقه هایی که می خواهند این چهارچوب  ها را بشکنند با 
شاملو احساس همدلی می کنند.همینطور این موضوع در مورد نیما و فروغ هم صدق 
می کند. موسوی همچنین اضافه کرد: یکی از گرفتاری های شعر امروز ما این است 
که مشخص نیست چه حرفی برای گفتن داریم. خود من هم مجموعه ای برای چاپ 
دارم که در آن یک جا عشق را رد می کنم، در جای دیگر عشق را دست می اندازم. به 
نظرم بخشی از موضوع به سوژه ی چندگانه ی ما بر می گردد...ادامه در صفحه ی بعد

حافظ موسوی در نشست رونمایی و نقد کتاب شعر »چکه های زخم در تاریکی«:

سیاحتی؛شعرهایشرااززندگیاستخراجمیکند
هرگزازمرگ
نهراسید

زندگی و زمانه 
مرحوم  غضنفر سفیدگری

)بخش دوم و پایانی(
گفتاری از فرج اهلل داودی



فرج اهلل داودی:بخش اول این یاداشت را در شماره گذشته موج بیداری خواندید،اینک 
بخش دوم وپایانی آن رامی خوانید:

در سال 1341شاه سه بار به زنجان سفر کرد. بار اول در سوم شهریور1341 جهت 
شرکت در آیین گشایش شماری از مراکز خدماتی هتل بیمه و اولین لوله کشی آب 
زنجان و... بود. دومین بار 30 شهریور ماه 1341 برای افتتاح بیمارستان 30 تختخوابی 
مرکز شیر و خورشید سرخ )جنب امام زاده( و سومین مرتبه هم در تاریخ 26 دی 1341، 
درست 10 روز قبل از برگزاری رفراندوم مربوط به لوایح شش گانه انقالب سفید بود که 

برای دادن سندهای مالکیت روستاییان وارد شهر زنجان شد.
سال 42 با به وجود آمدن آزادی های نسبی درکشور و رخداد انقالب سفید، روابط 
ارباب-رعیتی و موجودیت فئودالیسم از هم گسسته می شود که البته اعتراضات گسترده 
ای را دامن می زند. اما هر چه بود در کنار هزاران روستایی رها شده از قید مالکان بزرگ، 
شوکی بر جامعه ی استبداد زده ایران وارد می آید تا هوای تازه ای بعد از 28 مرداد 
32  وارد جامعه گردد. در این مقطع ازتاریخ تعدادی ازآثار ادبی و رمان های ممنوعه 

زیرچاپ می روند. 
در این رابطه جناب سفیدگری می گوید: »آنچه مایه ی تامل بود کم رنگ نشان دادن نقش 
حزب توده و فرقه دموکرات در تاریخ معاصر است. گروه 53 نفر به رهبری دکتر ارانی و 
بقیه نویسندگان از قبیل طبری، بزرگ علوی، عبدالصمد کامبخش، اسکندرِی قجر، آریان 
پور و بقیه افراد منشا تحوالت فکری زیادی در ایران بودند... به مرور زمان نوعی سمپاتی 
در من نسبت به پیگیری آثار اصیل و سانسور نشده این قبیل نویسندگان و نحوه زیست 
فکری آنان پدیدار گشت. به نظر من آن سال ها همراه با جریان های عرفانی و تصوف 
درویش مسلکی و با جریان های سیاسی اپوزیسیون و یا طرفداران شاهنشاهی بر جامعه 
مسلط بود. ما کتب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ) وابسته به حزب توده( را نیز 
مطالعه می کردیم که بیشتر این افراد نویسنده در خارج کشور و پناهنده بودند. کتاب های 
کاپیتال )مارکس( و منشاء خانواده، دولت و مالکیت خصوصی انگلس نیز به دست ما می 
رسید! که به خاطر پیچیدگی محتوای کتاب ها، دریافت خیلی اندکی حاصل می شد.« 

سخن درباره آقا غضنفر در دوره تحصیالت دبیرستانی فراوان است. جناب سفیدگری در 
فاصله اخذ مدرک دیپلم، در سفرهای علمی و اردوهای مختلف و شرکت در جشن ها 
و فعالیت های تربیت بدنی و مسابقات هنری و فکری و ... از دانش آموزان فعال مدرسه 
به شمار می رفت. ایشان هم چنین درحوزه هنرهای نمایشی و تئاتر، با آن قد و باالی 
شان، به همراه دیگر دانش آموزان به مدت یک هفته با هنرمندی تمام نقش شاه عباس را 
در روی سن، بازی می کند و مورد تشویق قرار می گیرد. در حوزه فعالیت های هنری 
دانش آموزان )تنظیم جدول( یکی و دو سال مقام اول مسابقات دانش آموزی را در بین 
مدارس زنجان کسب می کند و پیکره او در جراید سراسری آن سال ها چاپ می شود 

و احتماالً جایزه سفر به اردوی تابستانی رامسر را به او می دهند.
با توجه به شوقی که همواره به کتاب و مطالعه و کتاب داری در او دیده می شد و این 
عالقه با ورود به دبیرستان و فضای جدید و دوستان جدید و افق جدید دو چندان گردیده 
بود دوست داشت با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده بود، حس مطالعه و کتاب مداری 
را به پیرامون خود انتقال دهد. آقا غضنفر در خصوص کتاب ماهی سیاه کوچولو که از 

جمله کتاب های اولیه ای بود که او را به سوی خود جلب کرده بود و گهگاه شماری 
افراد، از نویسنده ی این کتاب به عنوان یک شخص کافر و مرتد یاد کردند همواره می 
گفت »کتاب هایی در کیفیت ماهي سیاه کوچولو، آدم ها را با موضوعاتی آشنا می کرد 
که شاید تا آن روز و ساعت، آدمی با آن موارد بیگانه بود و آن ناسازگاري با نامالیمات 
پیرامون خود و اجتماع بود و این که دنیاي دیگري غیر از دنیاي پردرد و رنجي که در 

اطراف او جریان دارد وجود دارد«
 از اواسط دهه 40 همواره کتبی با موضوعات اجتماعی و با کاغذهای کاهی! که بوی 
تکالیف و یا مشق شب را نمی دادند و مربوط به نویسندگان در عرصه ادبیات کودکان 
و نوجوانان بودند و بیشتر آن ها ازآن صمد بهرنگی )متوفی شهریور ماه 1347( بود و 
در مقطعی مسئله دار هم  بودند آقا غضنفر آن ها را انتخاب می کرد و به صور مختلف 
علنی و غیر علنی، در اختیار برخی افراد که زمینه فکری از باب فرهنگ مطالعه را دارا 

بودند قرار می داد.  
در ارزیابي آن دوران و با عنایت به مطالب مرقوم، ظاهراً در اواخر دهه 40، گروه بندی ها 
در شهر زنجان و محیط های فرهنگی و اجتماعی کم کم در حال شکل گیری بوده است. 
تنی چند در ارتباط با حلقه رسول مقصودی قرار گرفته بودند. افرادی آرزوی پیوستن به 
این گروه را داشتند اما به دالیلی میسر نبوده است و مجبور بوده اند به همان مصاحبت 

در گروه هایی با موج بیداری پایین تر در محالت و در بین دوستان خود بسنده کنند. 
در این سال ها غضنفر سفیدگری که از طریق مطالعه در شعر و ادب و علوم اجتماعي 
از دانش تئوریک نسبی برخوردار شده بود، تعدادی را یارگیری کرده و به همراه خود 
داشت و این افراد برای یافتن پاسخ پرسش های خود به آقا غضنفر پناه می بردند. سمپاتي 
نسبت به احزاب چپ، گوش دادن به برنامه های رادیو پیک و رادیو ملی و بعدها رادیو 
پکن و بحث و گفتگو درباره محتواي آن ها از جمله کارهای این گروه محفلی بوده است 
که بعدها این کار از طریق ضبط و پیاده کردن گفتارهاي آن رادیو ها، شکل دیگری به 
خود می گیرد.  برخی روزها )دهه 40( اعضای این گروه کوچک که مرید آقا غضنفر 
بودند و می خواستند سقف فلک را بشکافند و طرحی نو در اندازند! در پارک سبزه 
میدان جمع می شدند و شعر خوانی می کردند و آقا غضنفر هم به عنوان دانش آموز 
دوره آخر تحصیالت متوسطه، طبق معمول از هر دری )شعر، سینما، فلسفه و...( برای 

آن ها صحبت می کرد.
بدون اغراق مرحوم سفیدگری به عنوان نماد روشنفکری در زنجان قدیم، جایگاهی برای 
خود دست و پا کرده بود. او که با گوشه گیری اصال میانه خوبی نداشت و سرشار از 
انرژی و نشاط بود و اکسیژن محافل و سخنوری قابل شمرده می شد با منصور جباری، 
مهدی مجیبی، سیروس جاویدی، اصحابعلی شعبانی و تعدادی دیگر ایاق بود و بحث 
و مبادله اخبار و افکار می کردند و در این اثنا و در یک گذر تاریخی و افق های جدید، 
در مقطی ]دوران دانشجویی[ افکار و زندگی او به سمت و سوی دیگری نیز نشانه 
می رود.  نشان به آن نشان که با دیگر آزادیخواهان جوان زنجانی و غیره از جمله علی 
میرابیون، بهروز جاویدی، اصغر حاجیلو، همایون کتیرایی بروجردی و...( که شماری از 
آن ها، سرنوشت دیگری پیدا کردند به نوعی به هم گره می خورد، ولی غضنفر اعتقاد 
به کار مخفی و چریکی نداشت و شدیداً هوادار تشکیل حزب بود!  درآن سال ها او از 

اعتبار خاصی برخوردار بود. بي گمان سطح آشنایي وی با مباني و مکاتب ادبی و فلسفی 
در مقایسه با دانش آموزان متوسطه آن سال ها، باالتر از حد متعارف بوده است. صرف نظر 
از این، بیان و لحن جذاب او، موجب شده بود که بتواند افراد را تحت تأثیر سخنان خود 
قرار دهد. از این  رو، به زودي توانست حلقه اي از دوستان به محوریت خود ایجاد کند. 
او در آن برهه بیشتر در کار تشویق دانش آموزان هم دوره خود به مطالعه و ورزش کوه 
نوردی در ارتفاعات چله خانه گاوازنگ بود و این که مطالعه چه کتاب و روزنامه ای و یا 

پاورقی برای آن ها مفید است بود. 
اگر چه دسته و یا گروه سیاسی َقَدری که بتوان از آن نام برد در زنجان موجود نبود و 
بیشتر محافل روشنفکری در قالب پاتوق و زاویه بوده و حول محور چند نفر شکل 
گرفته بودند. بخشی در جرگه برادران جاویدی )بهروز و سیروس( که هر دو دانشجوی 
دانشگاه تبریز و دانشکده فنی تهران بودند به مباحث سیاسی می پرداختند. جواد مجیبی 
هم از کسروی چی های زنجان بود و یک محفل کوچک متشکل از افراد روشنفکر 
مسئولیت پذیر با دیسیپلین عالی و تحقیقات اکادمیک داشت.  حضور این افراد  در کنار 
عناصر قدیمی بازمانده از فرقه دمکرات و مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت چهره 
هایی همچون )عباسعلی بحری، میر تقی فاضلی )رمان نویس معروف(، رضا بابا لنگ 
)فرهنگ زاد( و روح اهلل صفدری و تعدادی دیگر( استخوان بندی نیروهای چپ در 
زنجان در دهه 40 و سال های بعد را تشکیل می داده است. با یک نگاه نیروهای چپ 
در زنجان در قیاس با روحانیت و کانون های مذهبی به دالیل مختلف و ارتباط نزدیکی 
که با مردم داشتند و نبود فضا و بافت فکری دانشگاهی در زنجان،  وزنه موثری نبودند و 

فاقد پایگاه اجتماعی الزم بودند!
دوران خدمت سپاهی ترویج 

در  سنوات 47 - 46 مرحوم سفیدگری موفق به اخذ مدرک دیپلم می شود و در همان 
سال ها )مصادف با خودکشی مهدی مقصودی( به خدمت سربازی می رود. به عنوان 
سپاهی ترویج و آبادانی دوره ششم از پادگان وحدت کرج، ... در پادگان آموزشی کرج 
خدمت می کرده است. طول خدمت شش ماه بود... در حوالی پاییز با ماشین لندرور به 
سنندج اعزام و از آنجا به طرف مریوان و در روستایی به نام بایوه )مرز ایران و عراق( می 
رود. در خاطراتش می گوید: »از آن پس کردستان برای من سرزمینی بود پر از موسیقی، 
لباس کردی، زبان کردی و مردمانی بس مهربان که خاطرات خوب با کردها تا عمر دارم 

مانند نگینی است در حلقه انگشتر که در دست دارم.« 
سفیدگری می نویسد: »...معلمی را شبانه کشتند که خیلی دردناک بود. همان شب حادثه، 
من در خانه یک دوست کرد خودم مهمان بودم و اگر این نبود من نیز کارم تمام بود! بعدها 
شنیدیم همان معلم مقتول، راپرت چی سازمان مربوطه بوده و اطالعات منطقه را در لباس 
معلمی انجام می داده است! بعد از آن به علت نبود خانه جهت اجاره کردن در قهوه خانه 
آبادی جا انداختم! وسایلی از قبیل لحاف و تشک، کتری و قوری و قابلمه و ... که مادرم 

داده بود با چند کتاب آن جا پهن کردم!« )نقل به مضمون(
به تدریج با جماعت کردها رفیق می شود و در این آمیختن ها، آداب آن ها را یاد گرفته و 
در مراسم عجیب و غریب آن ها  )قادری ها( همواره شرکت می کرده است. او در طول 
مدت خدمت خود با عنوان سپاه ترویج و آبادانی، شناسنامه دقیقی در محل ماموریت اش
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که نام او اقتباسی ازنام ادبی احمد شاملو است  ادای ارادتی به شاعر گردن فراز زمانه 
خود است. شاملویی که عضو سابق حزب توده بود و مدتی در سفارت کشورهای 
سوسیالیستی با عنوان »مشاور فرهنگی« نیز کار کرده بود و سپس دو مجله برای حزب 
توده منتشر کرده و یک سال نیز به خاطر ارتباط با شوروی به زندان رفت و بعد سیاست 

را کنار گذاشت.
... پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران سال 1357، فعالیت حزب توده که یکی از 
مهم ترین، متشکل ترین و معتبرترین احزاب تاریخ ایران است در زمان رژیم شاه )1327( 
ممنوع شده بود، پس از سي سال، از سر گرفته شد... اواخر سال 1361 )تاریخ 17بهمن( 
اولین گروه از رهبران و کادرهای درجه اول حزب توده و فدائیان اکثریت )بالغ بر 50 
نفر( که در فروردین 60 در هم ادغام شده بودند به دنبال یک رشته ضربات دستگیر 
شدند. اوایل سال 1362 )7 اردیبهشت( در پی موج دوم بازداشت ها در تهران با عملیات 
ضربتی اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی که به نام عملیات »امیرالمومنین علی)ع(« 
نامگذاری شده بود، دستگیری دبیران و رهبران اصلی حزب اتفاق افتاد که در نوع خود 
فروپاشی کامل حزب و لو رفتن سازمان های علنی و مخفی حزب توده را به دنبال داشت.

 با پخش نخستین اعترافات تلویزیونی رهبران حزب در 10 اردیبهشت )نورالدین کیانوری و 
محمود اعتماد زاده ]به آذین[( اکثریت اعضا و هواداران حزب در شهرهای مختلف دستگیر 
شدند ... 18 دیپلمات شوروی در تاریخ 15 اردیبهشت 1362 به اتهام دخالت در امور داخلی 
کشور از ایران اخراج گردیدند و حزب توده با نظر مسؤوالن نظام جمهوري اسالمي و با 
اطالعیه دادستانی کل انقالب اسالمی که ادامه فعالیت این حزب بر خالف مصالح عموم و 

نظام تشخیص داده شد، غیر قانونی بودن و انحالل این حزب رسما اعالم گردید.
تعداد زیادی از اعضا و هواداران حزب و جوانانی تحصیل کرده و زحمت کشی که با 
شور و اشتیاق انسانی و عدالتخواهی وارد برخی گروه ها و حزب توده شده بودند بعد 

ها در مسیری قرار گرفتند که زندگی، آن ها را به سوی دیگری سوق یافت. 
در مرداد ماه 1366 غضنفر سفیدگری بعد از تحمل قریب به 5 سال ]زندان[ به خانه 
برگشت تا دگر باره پیله ای از امید و شادی دور خود و سامانش بتند. با این حال پاشنه 
زندگی  اش طوری چرخید که هیچ گاه مرارت ها و نامرادی ها و نیز غم ها و غصه ها 
دست از سرش برنداشت. او  چند سال بیکار بوده و ظاهراً  در شرایطی بوده که پس از 
آزادی از زندان، محرومیت اجتماعی در حکم دادگاه او دیده نمی شده و احتماالً انفصال 
از خدمت بوده است، در طی این مدت برخی از دوستان قدیمی و با معرفتش ... و 
تعدادی دیگر او را تنها نمی گذارند. در همان هنگام برای بازسازی و تجدید روحیه خود، 
برخی مواقع با دوستانش برای سیر و سیاحت و یا ورزش به باغات اطراف شهر و کوه 
های اطراف زنجان روانه می شد. اما او نمی توانست به شغل اداری خود برگردد و این 
موضوع برای او آزاردهنده بود. در خاطرات خود می نویسد: »وقتی از زندان آزاد شدم 
یک ضرب به دکه حاج صمد رفتم، صورتش را،بوسیدم نگاهی انداخت  ]و گفت[: 
کجا بودی و سر نمی زدی .... گفت از این به بعد بیا هر چه الزم داری ببر مطالعه کن و 
احتیاج نیست برگردانی. گفتم زندگی می گذرد اما چشم الزم بود می آیم.  اما این کار 
را نکردم زیرا باید پول می دادم  بعد مطالعه می کردم به مفت خوانی عالقه نداشتم ...«  
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در ذهن خود تهیه می کند، کمبودها را می بیند، کشاورزی نیمه سنتی را مشاهده می کند، 
فقر و مسکنت و بیکاری را در روستاهای کردستان می بیند. جوانان کرد که برای لقمه نانی 
کولبری می کردند. کولبرانی که در سرما و گرما باید از دید پاسگاه ها و مسیر مین گذاری 

ها به سالمت عبور می کردند و گرنه جان و مال خود را از کف می دادند.  
دوران  دانشجویی

درخصوص دوران دانشجویی آقای سفیدگری مطالب    واطالعات  
زیادی در دسترس نیست و خود ایشان هم، در این باره آن طور که باید و شاید در صحبت 
های دوستانه و مکتوباتش به آن نپرداخته است. آنچه که هست، جناب سفیدگری در 
آزمون کنکور سراسری شرکت می کند و با انتخاب رشته مورد نظر خود آب شناسی 
)مهندسی آب و خاک( در دانشگاه تهران سال 50 - 49 به ادامه تحصیالت می پردازد. )به 
نقل از بهرام سفیدگری( البته دوره دانشجویی آن مرحوم به دالیلی چندان هم پایدار نبوده 
است! با سفر نیکسون رئیس جمهور امریکا و کیسینجر به تهران در خرداد ماه 1351 و 
شروع تحصن و اعتصابات دانشجویی ، مقدمات اخراج ایشان از دانشگاه فراهم می شود.
)نزدیکان ایشان در این باره می گویند خود آن مرحوم به دالیل مختلف از جمله دوری 
از خانواده و مشکالت مالی و هزینه های دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف می دهد.( 
با ورود آقا غضنفر به دانشگاه تهران در سال 50 - 49 براي تحصیل در رشته آب شناسی، 
ایشان با کمک پدرش در خیابان قلمستان اطراف راه آهن تهران، خانه ای برای سکونت 
کرایه می کند. دادن هزینه مسکن به کسانی که در خوابگاه نبودند این امکان را فراهم 
ساخته بود که اکثریت دانشجویان ترجیح دهند که در شهر اتاق تکی اجاره کرده و اکثراً 
چند نفر باهم زندگی بکنند. )با اضافات، به نقل از بامداد سفیگری( دوري از خانواده 
و زندگي در شهری بزرگ و غریب، منجر به آشنایی او با دیگر دانشجویان و سپس 
گسترش هر چه بیشتر روابط با آن ها و به خصوص با دوستان دیرین همشهری! خود می 
شود. و معموالً هر شب به اتفاق دوستانش از برنامه های رادیو ملی و رادیو پکن با یک 
دستگاه رادیو ترانزیستوری استفاده می کرده اند و یا با رفقای دانشجوی رهنورد و همنورد، 

در روزهای جمعه بیشتر در پی کوه نوردی و استفاده از فضای آزاد کوهستان بودند.
سفیدگری در بازگویی خاطرات دانشجویی و کوه نوردی با دوستان خود می گوید: »با 
داشتن دوستان دانشجو و زندگی در تهران، آشنایی با کولک چال و توچال، هفت حوض 
و ...که روزهای جمعه ی ما، در این کوه ها سپری می شد. سال های دهه 50 بود که 
عده ای برای تفریح و یا فرار از شلوغی شهر و کوه نوردی ... روانه کوه ها می شدند و 
نیز مسائل سیاسی و آزادگی در کوه و رها شدن، خواندن سرود و ترانه و حرکت دسته 

جمعی و همبستگی هواخواهان زیادی داشت. 
سال 1350 را می توان نقطه عطفی دانست. ایران در این سال، در اوج خفقان بود. هیچ 
تجمع سیاسی وجود نداشت و تنها دو حزب حکومتی »ایران نوین« و »حزب مردم« 
فعالیت داشتند و نیروی مستقلی در کار نبود. از آغاز سال 1350، فعالیت  سازمان های 
چریکی رو به گسترش نهاد. در فروردین 1350 چند تن از چریک های جنبش سیاهکل 
که در بهمن ماه 1349 در یک درگیری مسلحانه دستگیر شده بودند تیرباران شدند. در 
11 اردیبهشت 1350 دانشجویان دانشگاه تهران، علیه جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 

دست به تظاهرات زدند و پلیس با حمله به دانشجویان، تعدادی را بازداشت کرد. در پی 
درخواست مقامات دانشگاه ها برای سرکوب دانشجویان، پلیس در دانشگاه ها مستقر شد. 
در سال 1351 درگیری های مسلحانه، ترور و انفجارها علیه رژیم و دستگیری و تیرباران 
مخالفان توسط حکومت به صورت گسترده ای همچنان ادامه داشت و در همین راستا 
به مناسبت نهم خرداد سال 1351 که رئیس جمهور امریکا وارد ایران شد در چند نقطه 
پایتخت انفجارهایی صورت گرفت و در دانشگاه ها نیز تحرکات سیاسی و حرکت های 

صنفی شدت یافت و پی در پی تکرار می شد... 
خدمت در توانیر تا ...

در سال 52 - 51 و در زمان وزارت ایرج وحیدی در وزارت آب و برق استخدام می 
شود و برای گذراندن دوره های کارآموزی مدتی به تبریز می رود و سپس جهت تکمیل 
دوره های آموزشی به تهران انتقال می یابد. در تهران برق ونک مشغول کار بوده و به 
عنوان کارمند دولت چند صباحی در پایتخت زندگی می کند و در این مدت گه گداری 
به خوابگاه دوستان دوره دانشجویی سر زده و با آن ها بیشتر به کوه پیمایی می رفته است. 
مدتی بعد به زنجان منتقل شده و به عنوان حقوق بگیر دولت برای همیشه در شهر 

زادگاهش ماندگار می شود...
با شروع اعتراضات مردم به حکومت پهلوی او هم به صفوف انقالبیون می پیوندد. در 
اوایل پیروزی انقالب، گروه ها و سازمان ها و احزابی چند از جمله حزب توده در فضای 
آن روزگار پدیدار شدند که در یک پروسه ای، همراه با نوعی هرج و مرج و کشمکش 
و مناظرات و اردو کشی های کف خیابانی بود. جوانان و پسران زیادی که تازه استخوان 
می ترکاندند و فکر می کردند که جهان را خواهند لرزاند! درگیر و جوگیر حوادث شده 
و در آن گوشه و کنار بساط کرده از همه چیز سخن می گفتند از شعر، از سیاست، تضاد، 
اختالف طبقاتی، از عشق های آتشین نوجوانی و از باورهای عدالت خواهانه که آرام آرام 

رنگ مبارزه می گرفت.
 آقا غضنفر که از سال 58 مقاله نویسی را شروع کرده و نوشته او درباره کارخانه کبریت 
زنجان در ارگان مرکزی یکی از احزاب چپ ایران )نامه مردم( به چاپ رسیده بود برخی 
مواقع و برخالف میل باطنی خود و ناخواسته مجبور به ورود در اینگونه بحث و جدل 
های ناپایدار و نابسامان خیابانی و محفلی می شد.  از آن جا که خوشخو و بشاش بود، با هر 
طیف فکری بدون تعصبات کودکانه، صحبت و بعضاً مدارا می کرد. بدون مبالغه وی با تکیه 
بر دانش و تجربه چندین ساله خود و با حافظه ی بسیار قوی، به خوبی از پس کار بر می 
آمد. در این دوران، ایشان در همان اوایل پیروزی انقالب اسالمی با چند نفر دیگر، دوستی و 
رفاقت نزدیک داشت که شاید سعید افشار )خواهر زاده برادران مجیبی( قدیمی تر و نزدیک 
تر از بقیه افراد به او بود و این دوستی تا مرگ ایشان کم و بیش ادامه داشت. با آشنایی با 
کوهنوردان جوان و تازه تنفس زنجانی، برخی اوقات دل به کوهستان می سپرد. خودش در 
این فقره می گوید: »در این راه اصغر علیپور و خلیل فرجی و دیگر دوستان که هر کدام نقش 
بزرگی در همکاری ها داشتند ... با مقداری نان و یک کتری و مقداری چای.  و چه روزها 

و شبها آتش افروختیم و شبانه با تنها کوله بار خود با چای، نان، پنیر به زندگی نشستیم ...«
سال 1360 ایشان ازدواج کرد و در سال 1361 اولین فرزندش »بامداد« به دنیا آمد. بامداد 



گاهی اوقات انسان به گذشته خود بر می گردد و به راهی 
که رفته فکر می کند. شاید تعدادی باشند که به خاطر ترس! 
همچنان بر مواضع قبلی خود اسرار بورزند. آقا غضنفر که 
اینک نیمه اول را رد کرده، در نیمه دوم در چه فکری بوده؟ 
این را فقط خدا می داند. آیا در حسرت نیمه اول بود و یا 
یک نوع پسا نوگرایی او را به وسوسه انداخته بود که در 
برخی امور تجدید نظر کند! ... در روزگار بعد از زندان که 
به دکه روزنامه فروشی مرحوم صمدسعادتی سر می کشید، 
عنوان می کند: »روزی دیگر  پیش حاج صمد رفتم صحبت 
از زندگی و گذران زندگی شد و از دهنم پرید: بیکارم، نگران 
شد و چشمانش اشک آلود شد. مبالغی زیاد از جیبش 
درآورد... خرج زن و بچه ات بکن. گفتم نه حاجی این نیز 
بگذرد، خدا کریم و رحیم است.  یاد یاران یک دل و یک 
رنگ می افتادم که در تنگدستی سراغی از هم ندارند و حتی 
تعارف کوچک را از آدم دریغ می کنند. البته جای گالیه 

نیست فقط تفاوت ها را می گویم«
آقای سفیدگری تا زماِن بازگشت به سر کار اصلی و سازمانی 
خود، با برخورداری از روابط عمومی باال و آشنایان زیادی 
که در گوشه و کنار داشته با مشاغلی موقت و در سطح پایین 
مدتی خود را سرگرم می کند. البته جای توضیح دارد که 
ایشان به مجرد این که از زندان برگشت با ارتباطاتی که داشته 
همواره با تقاضا و با نامه نگاری به وزارت نیرو )به سرپرستی 
ابوالحسن خاموشی در دولت میر حسین موسوی( و در سال 
های بعد رفت و آمد مکرر به تهران و تقاضا از وزارتخانه 
مذکور )بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت رفسنجانی( برای 
بازگشت به اداره متبوع خود عزم خود را جزم کرده بود. علی 
ایحال تا پیش از انتشار خبر خوش بازگشت وی به شرکت 
توانیر، مدتی را در کارخانه کالباس و سوسیس سازی که 
صاحبان آن در اصل اصفهانی بودند به عنوان حسابدار این 
واحد تولیدی مشغول به کار می شود. مدتی بعد آن جا را رها 
کرده و سر از یک فروشگاه عرضه مواد پرو تئنی در چهار 
راه سعدی در می آورد. یک پیمانکار شهرداری که دوستش 
بوده  از طریق او نیز حدود 6 ماه مشغول به کار می شود و 
یک مدت تلفنچی آژانس بوده و لختی تصدی گری سالن 
تنیس روی میز هالل احمر زنجان را در میدان آزادی بر عهده 

داشته است. 
القصه در سال 70 به همان شغل سابق خود در توانیر )شرکت 
انتقال وتوزیع نیروی برق زیرمجموعه وزارت نیرو(برمی گردد 
و این مایه ی انبساط خاطر آن مرحوم و خانواده و دوستانش 
می شود. این اتفاق خوب در 42 سالگی آن مرحوم، این نوید 
را می داد که بعد از سال های زندان و 4 سال  آزگار طعم 
تلخ برخی مسائل را چشیدن، دوباره نور خوشبختی به سامان 

او می تابد! 
سفیدگری در مقدمه یکی از مقاالت خود نوشته است:»... 
آوارگی و دربدری و غربت، از نداشتن زن شروع و در کار 
و معیشت ادمه می یابد و کم کم در یأس فلسفی و روانی و 
سیاسی و اجتماعی و در صورت دیگر به صورت غریب در 
جهان بی نهایت زیستن شکل می بندد. و این درد هجرانی 
و از دست دادن اگر با باز خورد مثبت تجلی یابد، خود را 
در صورت های هنرمندانه ی نویسندگی، شعر و موسیقی، 

نقاشی و معماری و در ایران به صورت قلندرانه تصوف و 
عرفان می نمایاند. خود کشی و انتحار که مبحثی پر طول و 
طاقت می طلبد و در روانشناسی و روان کاوی و نیز جامعه 
شناسی است، این داستان محصوالت متنوع دیگری نیز دارد 
لودگی، طنز گویی، تلخ اندیشی، زخم زبان، دیوانگی، جنون، 
آواز خوانی،مطربی و خیابان گردی در شهرهای امروز از 

صورت های این نوع از آوارگی می باشد...«  
 هنوز یک سالی از ادامه کار او در شرکت توانیر نگذشته بود 
که دوباره اختالالتی در زندگی اش اتفاق می افتد به قول یکی 
از دوستان فابریک اش، وقتی از زندان بیرون آمدچون طبع 
خاکشیری داشته و می توانسته با هر نوع سلیقه ای به راحتی 
دمخور شود و در پازل آن ها جاخوش کند. با پیدا کردن رفقای 
جدید و دوستان جدید می خواست زندگی کند و  لذا به 
طریقی این را فراهم می کرد. اما همه این ها یک نوع بی نظمی 

و دلخوری هم به دنبال خود داشت. 
غیبت های گاه و بی گاه ایشان به قصد مسافرت و کوه 
نوردی و عروسی ها و گپ و گفتگوهای شبانه و شبگردی 
ها و شب نشینی های چندین ساعته! و... کار دستش می دهد 
و کام او در سال 1371 دوباره تلخ می شود . در دهه 70 بعد 
از فوت مادر مهربانش که بی نهایت به او وابسته بود، دو خانه 
در اختیارش بود و از هر دوی آنها استفاده می کرد. یکی 
از این خانه ها بیشتر در حکم انباری کتاب و محل گپ و 
گفتگوهای شبانه با دوستان بوده است. در یکی از شب های 
سال 1376 دزد به خانه ی او در کوچه احمدیه می زند و 
یک جاروی حسابی به هر چه که در منزل داشته می کشد. 
سال 81 ... می کند. و در بعد ازظهر روز 27 خرداد 98 بعد از 
طی یک مدت کوتاه مریضی از دنیا می رود. حاال چند مدتی 

می شود که او در قبرستان پایین شهر آرمیده است.
غضنفر قصه ای که خیلی زود تمام شد 

هرکجا که باشی خبر بدخودش را به تو می رساند.خبر 
درگذشتش را عزیز قائمی داد: آقا غضنفر تمام کرد. ناباوری 
ام با دیدن اطالعیه خاکسپاری به باوری تلخ رسید. قبل ترها 
چندین بار با مرگ سرشاخ شده بود ولی همه را ضربه فنی 

کرده بود ولی این بار فروتنانه عرصه را به حریف سپرد.
فاصله ی خوشی و ناخوشی سفیدگری  یک وجب بود و 
تا واپسین روزهای عمر کوچه های شهر را همچنان گز کرد 
و هرگز از دریچه حسرت به آن نگاه نکرد. زمین گیر نشد. 

در آیین تشییع و یادبودت همه بودند. شاید تو یکی از آخرین 
بازمانده های یک نسل عجیب و غریب و نجیب از عناصر 
روشنفکر چپ در شهرت بودی و با راستی و درستی زندگی 
کردی و رنج دوران خوردی و گله نکردی.حرمت نشکستی، 
برای خیلی چیزها خیلی ها قیجاج رفتند و تو نرفتی و چه 

بی تمنا  رفتی. 
او را از سال 51 که حقوق بگیر دولت شده بود می شناختم 
با برادرش شهید گرامی رمضان سفیدگری آشنا بودم. داخل 
کوچه گل و گشاد احمدیه والیبال تیغی بازی می کرد، 
قشقرقی راه می انداخت، هر کدام از اسپک هاش به قول 
عطاء اهلل بهمنش 100 تا تک تومنی می ارزید. نامدار محله 
اش بود سر راه رفتن به دبیرستان امیرکبیر فقط سالمی می 
کردیم علیکی می شنیدیم. زمان گذشت دهه 60 آمد، دوره 
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هفت حوض-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان از راه اندازی دبیرخانه ای به منظور شناسایی و معرفی 
مشاهیر این استان خبر داد و گفت: آشنا کردن نسل امروز و 

فردا با مشاهیر و گذشتگان امری مهم و حیاتی است.
خدابخش مرادی نافچی در آیین »جایزه کتاب شیخ اشراق« 
افزود: تحقق توسعه پایدار در گرو شناخت کامل از گذشته 

و امروز یک جامعه است.
وی با بیان اینکه یکی از اشکاالت ما این است که مشاهیری 
همچون سهروردی را نشناسانده ایم، اظهار داشت: برای 
توسعه پایدار باید حرکت برنامه ای داشته باشیم و در این 
جهت الزم است شناخت کامل از گذشته و اکنون جامعه 
را به عنوان مبنا مد نظر قرار دهیم.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار زنجان ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی 
داشته ها و قابلیت ها را 2 رویکرد عمده در حوزه اجتماعی 
در استان برشمرد و افزود: برگزاری هفته های فرهنگی در 

شهرستان های استان گامی در این راستا است.
مدیرعامل انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان در 
سخنانی به برگزاری نخستین دوره »جایزه کتاب شیخ 
اشراق« در این استان اشاره کرد و گفت: ایده و اجرای این 

برنامه طی مدت یک ماه گذشته عملیاتی شد.
دکتر مهدی افضلی افزود: مالک آثار در این رویداد فرهنگی 
کتاب هایی بود که سال 97 با موضوع فلسفه اشراق و 
سهروردی و نیز در بخش دیگر در موضوع تاریخ، فرهنگ 

و هنر زنجان منتشر و در خانه کتاب ثبت شده بود.
وی اظهار داشت: در بخش مربوط به تاریخ، فرهنگ و هنر 
استان زنجان 57 کتاب که 90 درصد آن ها در داخل استان 

به چاپ رسیده بود، شناسایی و مورد داوری قرار گرفت.
افضلی افزود: در بخش مربوط به فلسفه اشراق نیز 35 کتاب 
در سطح کشور شناسایی شد ولی از آنجا که دسترسی به منابع 
در مدت زمان تعیین شده ممکن نبود، بنابراین در این بخش 
هیچ کتابی مورد داوری قرار نگرفت که امیدواریم از سال آینده 

این بخش پر رنگ تر و جدی تر موردتوجه قرار گیرد.
در این مراسم بر اساس رأی هیات داوران، در بخش تاریخ 
زنجان، کتاب »دارلسعاده زنجان« گردآوری شده به کوشش 
حسن حسینعلی، در بخش فرهنگ زنجان، کتاب » قصه 
های محلی زنجان« به اهتمام کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان و با ویراستاری علی محمد بیانی و در 
بخش هنر در زنجان نیز کتاب« زنجان میزبان مهربان« از ناصر 
محمدی، عنوان کتاب سال استان زنجان را به دست آوردند.

همچنین در این مراسم از مولفان کتاب » آیینه نور، کتابشناسی 
شیخ شهاب الدین سهروردی« که به همت قاسم موحدیان و 

گیتی شاهمحمدی تدوین شده است، قدردانی شد.  
گفتنی است دکتر سحر کاوندی، عضو هیات علمی گروه 
فلسفه دانشگاه زنجان، دکتر ابراهیم قاسمی، معاون امور 
فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
ابوالفضل عالی مسئول پژوهش های باستان شناسی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، قاسم 
موحدیان، دارای درجه دکتری در رشته اطالعات و دانش 
شناسی، داود بیات از استانداری زنجان و دکتر مهدی افضلی 
مدیرعامل انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان اعضای 
هیات داوران نخستین دوره »جایزه کتاب شیخ اشراق« بودند.

دبیرخانه  شناسایی 
و معرفی مشاهیر زنجان 

راه اندازی می شود

خروس خوانی اش بود. کمتر کسی یارای مناظره با او را 
داشت.  دهه ی 70 بیشتر سوار اتول فکسنی ما می شد از 
هر دری سخن می گفت. به قول بهروز منزوی حرف می زد 
حرف می زد حرف حرف حرفهای ژرف می زد حرفهایش 
حرف داشت. چاپ مقاله ای پای مارا به خانه اش باز کرد. 
بارها بارها مهمان کلبه اش بودم و در محضرش نشستم و 
یاد گرفتم. خانه ی او از جنس خاطرات شیرین برای بخش 
وسیعی از مرمان شهر زنجان بود. خانه ای که حسین نجاری 
در باره اش می گوید:» گویا بخشی از شاه لوله روشنفکری 

زنجان از دل خانه او گذر کرده بود«. 
خوش مشرب بود همچون ایلیاتی جماعت پر دل و دماغ 
و عشایر صفت بود. نگاهی نافذ و گوش شنوا و دهانی گرم 
و حافظه ای بسیار قوی داشت.بسیار صبور و پرحوصله 
بود  وبه ندرت عصبانی می شد. کمیت و کیفیت مجلس را 
رعایت می کرد. زبان توده ها را می دانست بین آن ها وول 
خورده بود. در شعر و موسیقی و فلسفه و سینما صاحبنظر 
بود.. حکایت ها و قصه های تلخ و شیرین زادگاهش را 
خوب می دانست و تا حد امکان شماری از آن ها را هر چه 

خوشتر به نثر نوشت.
می گفت انسانی زیستن در این  روزگار سخت است، اما 
ناممکن نیست  و می توان با رعایت برخی فاکتورها در چنین 
فضای سیر کرد و زیست و منشاء خیر شد. در مرداد ماه 87 
در باغ یکی از دوستانش، اجتماعی تحت عنوان پاسداشتی به 
مناسبت عمری انسانی زیستن و شهروند نمونه بودن برایش 
برپا شد. غضنفر ضمن یک  سخنرانی جامع برای همه مردمان 
کره خاکی آرزوی حریت و شادکامی صلح و صفا و عدالت 
کرد. لوحی زیبا به او تعلق گفت که به دیوار خانه اش الصاق 

شده است.   
 به انسان ها احترام قائل بود و حرمت نگه می داشت به قول 
مهدی ریاحی درس آخر آقا غضنفر هنر اول او بود. فرزندش 
بنابر توصیه هایی سال 96 شروع به جمع آوری مقاالت او 
کرد که دربر گیرنده تاریخ و فرهنگ شفاهی زنجان در 70 
سال گذشته بود. او برای دل خودش هم می نوشت همان 
دل نوشته های 40 ساله ی اخیر را می گویم. در جهت چاپ 
مجموعه مقاالتش کلی دونده گی کرد به نتیجه نهایی نرسید 
آخرش خرقه تهی کرد. بنا به گفته ها گویا یک و دو نهاد در 
پی چاپ کتاب ایشان می باشند. امید آنکه کتاب از این دیار 
»زنگان« هر چه زودتر زیر چاپ رفته و در اختیار عالقمندان 

قرار  بگیرد. 
این اواخر گاهی دور غم های قدیمی اش قنبرک می زد. چشم 
هایش به مناسبتی نمناک می شد. چیزی نمی گفت قفل از دهان 
بر نمی گشود. آخرین بار اردیبهشت ماه دیدم، اواخر خرداد ماه 
تلفنی تماس گرفتم تهران بیمارستان بستری بود. جویای حالش 
شدم صحبت کرد اما خبری از آن صدای مخملی نبود بیست 

کیلو وزن کم کرده بود. یارای سابق را نداشت.
 ... فضای خانه دلشاد نبود، قهوه خانه اش تعطیل بود! خبری 
از چای لب سوز لب دوزش نبود، نیمچه لبخند نمکین 
همیشگی اش را با خود به همراه داشت چند جمله در باره 
کتابش گفت که منتظر چاپش بود و چاپ نشد که نشد! دیگر 
چیزی نگفت فقط اشاره دست بود و دیگر هیچ!  در این چند 
روز هیکل مردانه اش آب شده بود، آقا منصور سفیدگری 
گفت با سرم تغذیه می شود و فقط آب می خورد. مردی 
روبرویم قرار داشت که در معنای واقعی زندگی را زیسته بود. 
حمید صدیقیان می نویسد ]آقا غضنفر در واپسین روزهای 
عمرش[گفت:» این مهمان آمد! ولی کمی دیر آمد! مهم 
نیست چون هر بخشی از زندگی مرحله ی خاصی است 

با تجربیات خاصش«.
چشم هایش بی فانوس بود با آرزوهای کاهی به کتاب ها و 
روزنامه های تلنبار شده کاهی اش زل زده بود. بی هیچ سخنی 
صورتش را بوسه باران کردم، در حالی که او خود به چشم 
خویشتن می دید جانش می رود  و من نیز می دانستم آرام جانم 
می رود.تو گویی سایه مرگ را به راحتی و در کمال آرامش 
پذیرفته بود و این ناشی از روحیه ای بود که سال ها آن را با 
خود داشت. در یکی از مقاالتش می گوید: »مانند همه انسان 
های عادی که روزی از این دنیا خواهند رفت ما نیز روزی یار 
و دیارمان را ترک خواهیم کرد به قولی همه می میرند مرگ 
تنها دموکراسی در جهان هستی است که همه از زیر دست تا 

زبردست در آن شرکت می کنند.«

انتصاب بجا و شایسته ی  جنابعالی 
به عنوان مدیریت فرهنگسرای امام 
خمینی )ره( زنجان ، موجب مسرت و 
 دلگرمی هنرمندان و فرهنگیان شد . 
بی تردید حضور ارزشمند  جناب عالی 
در این جایگاه حساس و موثر ، فرصتی 
مغتنم برای رشد و بالندگی فرهنگ و 

هنر این دیار پدیدار کرده است . 
جمعی از هنرمندان  و فرهنگ دوستان استان زنجان

فرهیخته ی  ارجمند جناب آقای اکبر نوری
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شهردار زنجان شامگاه  سه شنبه 
مورخ 8 مرداد در جشن بزرگ 

»روزملی زنجان«که در جهت 
بزرگداشت سالروز شیخ شهاب

الدین سهروردی بااجرای هنرمندان 
ملی و بومی و با حضور مسئولین 
و چهره های علمی شهر در 
برگزار  گاوازنگ  روباز  سینما 
شد عنوان کرد: بسیار خوشحالم 
به عنوان یک فارسی زبان طی 
دو سال در جمع دوستان ترک 
زبان، توفیق خدمتگذاری داشته 
ام، چرا که این شهر با وجود 
بزرگانی چون شیخ شهاب الدین 
سهروردی و علمای نامی دیگر، 
که مایه ی فخر فرهنگ ایرانی 
اسالمی است؛ نشان از قدمت 
اینکه  این شهر دارد و  دیرینه 
توانسته ایم در طول مدتی که در 
این شهر هستیم در حوزه های 
عمرانی، ترافیکی، شهرسازی به 
خصوص فرهنگی قدم هایی را 

برداریم بسیار خرسندیم.
مسیح اله  معصومی مردم زنجان 
شاددر  مردمان  به  معروف  را 
گرد  وگفت:  دانست  کشور 

همایی عظیم مردم در چنین شبی تایید کننده این 
واقعیت است چرا که در کنار این ویژگی، اجتماع 

پرشکوه مردم زنجان در واقعه محرم و عاشورا را 
شاهدیم و میزبانی و مهمان نوازی خصوصیت 

شهردار زنجان:

بارز مردمان این شهر است که در سفرنامه های 
جهانگردی به تفصیل از آن سخن رفته است.

بلند آوازگی شهر را مدیون ثبوتی ها هستیم
در ادامه فرماندار زنجان » هفته فرهنگی« و   »روز 

ملی زنجان« را فرصتی مغتنم برای معرفی مشاهیر، 
فرهیختگان و بزرگانی که باعث افتخار کشور 

هستند دانست و عنوان کرد: اگر 
امروز نام زنجان بلند آوازه است 
به جهت وجود و اعتبار بزرگان 
و فرهیختگان این شهر است که 
پرفسور  وجود  حاضر  زمان  در 
 ثبوتی در راس همه آنها قرار دارد.
زنجان باید در سطح بین المللی 

مطرح شود
 رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری زنجان، با بیان 
اینکه مطرح کردن زنجان نه تنها در 
ایران، بلکه در سطح بین المللی باید 
دنبال شود گفت: سازمان فرهنگی 
جدیت  و  تالش  با  شهرداری 
 سعی دارد به این مهم دست یابد.
مریم شعبانی، زنجان را شهری 
و  آداب  دیرینه،  تاریخ  صاحب 
رسوم غنی دانست و خاطرنشان 
کرد: جهت اثبات این موضوع نباید 
لحظه ای غفلت کرد و زمان را از 
دست داد زیرا سهل انگاری، تاریخ 
و هویت ریشه دار گذشتگان را به 

فراموشی می سپارد.
در پایان از شهردار زنجان و رییس 
با  شورای اسالمی شهر زنجان، 
خاطر اتمام به موقع پل امام حسن 
مجتبی )ع( و افتتاح آن با اهدا تندیس وفای به عهد 

تجلیل به عمل آمد.

 سهروردی فخر فرهنگ ایرانی اسالمی است

بازگشایی خیابان زینبیه غربی شهر زنجان پس از 2 دهه با 
وجود مشکالت ترافیکی و منظری ناخوشایندی که در شهر 
ایجاد کرده بود با تالش های شبانه روزی مجموعه شهرداری 
و همکاری مردم با 18۰ میلیاردریال هزینه در 2 محور و با 

تملک 8۴ پالک بازگشایی شد.
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آیین اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها 
و پایگاه های خبری استان زنجان به همراه مراسم روز 
خبرنگاردر سالن همایش های بین المللی روزبه برگزار شد. 
حاصل رقابت خبرنگاران  درپنجمین جشنواره مطبوعات،  
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان به شرح 

زیر است:
تحلیلی مطبوعات، سجاد  ـ  در بخش گزارش خبری 
کریمی از نشریه رویداد آذربایجان به مقام نخست دست 
یافت، مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان عنوان دومی 
را از آن خود کرد و آذر عباسی از نشریه موج بیداری 
ـ تحلیلی  حائز رتبه سوم شد. در بخش گزارش خبری 
خبرگزاری ها نیز ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا 
عنوان نخست را کسب کرد و زهرا رسولی به همراه سمیه 
محرمی از خبرگزاری فارس به ترتیب عناوین دوم و سوم 

را از آن خود کردند.
در بخش مقاله، سرمقاله و یادداشت، هیچ یک از آثار ارسالی 
به جشنواره نتوانست رتبه نخست را از آن خود کند، این در 
حالی است که سمیه میناخانی و مهدی سهرابی از روزنامه 
صدای زنجان به ترتیب به عناوین دوم و سوم دست 
یافتند. همچنین در این بخش هوشنگ شیخی از ماهنامه 
رویداد آذربایجان، محسن احمدی از نشریه شهاب زنجان 
و سکینه محمدی از هفته نامه بیان خدابنده شایسته تقدیر 

شناخته شدند.
رتبه اول بخش تیتر مطبوعات به حسین دولتیاری از هفته نامه 
صنعت و تجارت زنجان رسید، حسن اکبری از ماهنامه سپهر 
خمسه و زهرا هادیلو از روزنامه همشهری به ترتیب حائز 
رتبه های دوم و سوم شدند. جایزه ویژه هیئت داوران در این 

بخش به روزنامه صدای زنجان رسید.
در بخش تیتر خبرگزاری ها، پریسا یوسفی از خبرگزاری 
ایسنا رتبه نخست را از آن خود کرد، سعیده شریفی از 
همین رسانه به جایگاه دوم دست یافت وخیم مقدمی از 
خبرگزاری مهر سوم شد. در این بخش فاطمه تاج بخش از 
خبرگزاری ایسنا و زهرا رسولی از خبرگزاری فارس شایسته 

تقدیر شناخته شدند.
در بخش خبر این جشنواره، مطبوعات از کسب جوایز 
بازماندند و خبرگزاری ها هم به کسب مقام شایسته تقدیر 
بسنده کردند، ملک ناز نجفی از پایگاه خبری موج رسا، 
حسن اکبری و پرویز غفاری از خبرگزاری ایرنا دست کم 

عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند. 
هیئت داوران در بخش مصاحبه مطبوعات، سمیه میناخانی و 
مهدی سهرابی از روزنامه صدای زنجان را به طور مشترک 
به عنوان رتبه نخست معرفی کردند و علی اکبر شیوخی از 
دو هفته نامه عصر ملت و سجاد کریمی از ماهنامه رویداد 

آذربایجان به ترتیب به رتبه های دوم و سوم دست یافتند.
در بخش مصاحبه خبرگزاری ها هیچ اثری نیز موفق به کسب 
رتبه اول و دوم نشد اما رتبه سوم به طور مشترک به فاطمه 
تاج بخش از خبرگزاری ایکنا و حسین عباسی به همراه علی 
الماسی از پایگاه خبری موج رسا رسید. همچنین اکرم بیات 
از خبرگزاری ایرنا و زهرا مقدمی از خبرگزاری مهر عنوان 

شایسته تقدیر را کسب کردند.
در بخش عکس نیز امیرحسین ناسوتی از خبرگزاری فارس 
اول شد.همچنین در بخش طراحی و صفحه آرایی، مهران 
محمودی از نشریه رویداد آذربایجان حائز رتبه اول شد، بهرام 
بلنداقبال از روزنامه صدای زنجان عنوان شایسته تقدیر را 

کسب کرد و این بخش نفرات دوم و سوم نداشت .
امروز باید از رسانه ها فریاد امید برخیزد

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری استان زنجان گفت: از رسانه ها باید فریاد امید و نشاط 

برای جامعه برخیزد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی احمدی در آیین اختتامیه 
پنجمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
اولین آسیب حوزه  این که  بیان  با  زنجان،  استان  خبری 
مطبوعات و رسانه ها عدم تناسب رشد کمی و کیفی رسانه 
است، اظهار کرد: در کمیت رسانه ها در کشور مشکل نداریم 
اما از لحاظ کیفی برخی از رسانه ها ضعیف هستند.وی عنوان 
کرد: خروجی پایین بودن کیفی رسانه ها این است که چنین 
نشریاتی مخاطبان تخصصی خود را از دست داده و مصرف 
علمی برای مخاطبان نداشته باشد.این مسئول با تاکید بر این که 
ماهیت رسانه ایجاب می کند که وارد سبک زندگی مردم شده 
و نسبت به شناسایی ذائقه، عالیق و سالیق مردم اقدام کند، 
ادامه داد: وقتی مطبوعات به سبک زندگی مردم وارد شوند 
از حوزه اطالع رسانی وارد حوزه ارتباطات می شود.احمدی 
با اشاره به این که مطبوعات اگر با ذائقه مردم هماهنگ باشد 

جریان سازی می کند، بیان کرد: در سیل اخیر به این دلیل که 
رسانه ها انگشت بر نیازها و ذائقه مردم گذاشتند، شاهد این 

جریان سازی بودیم.
این مسئول با تاکید بر این که رسانه و مطبوعات باید امیدآفرین 
بوده و در جامعه نشاط آفرینی کند، گفت: رسانه ها باید به 
اصل هم بستگی، حفظ وحدت کشور و نظام توجه کنند که 
همین امر سبب می شود انتقادات آن ها نیز به گونه ای باشد که 
به هویت جامعه لطمه نخورد.وی با بیان این که باید از رسانه ها 
فریاد امید برخیزد، ادامه داد: جامعه ای که دارای مردم امیدوار 
باشد شاهد مشارکت آنان برای ساخت آینده خواهد بود.این 
مسئول با تاکید بر اینکه یکی دیگر از خالءهای موجود در 
رسانه ها، تولید نظر به جای اطالع رسانی و تولید محتوا است، 
خاطرنشان کرد: روز خبرنگار باید بهانه ای برای آسیب شناسی 

رسانه ها و رفتن به سمت اصالحات باشد. 
فعالیت خبرنگاری، نگاه جدید را طلب می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان گفت: فعالیت 
خبرنگاری نگاه جدید را طلب می کند.

پنجمین جشنواره  اختتامیه  آیین  نیز در  فاطمه کرباسی 
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان زنجان، 
اظهار کرد: خبر، آگاهی و معرفت به عنوان فصل افتراق انسان 
با سایر موجودات، میوه ممنوعه ای است که تنها آدمی را 

جسارت نزدیک شدن به آن است.
وی عنوان کرد: کسب اخبار و اطالعات و به کارگیری آن، 
الزمه زندگی بشری و فقدان آن تهدیدکننده موجودیت انسان 
است، خبر برای انسان در حکم هوا برای تنفس است، همه 
جا هست ولی اغلب به چشم نمی آید، حیاتی است اما 

اهمیت آن به درستی درک نمی شود.
این  مسئول با اشاره به اینکه عرصه روزنامه نگاری ایران از 
زمان انتشار مطبوعه کاغذ اخبار به عنوان اولین نشریه فراز 
و نشیب های زیادی به خود دیده است، گفت: این عرصه 
انقالب مشروطه را رقم زده،برعلیه استبداد رضاخان شوریده، 
در جنبش ملی شدن صنعت نفت حضور داشته و زمینه های 

انقالب اسالمی را فراهم کرده است.
کرباسی ادمه داد: این عرصه در طول چهل سال گذشته، نقش 
مهمی در تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کرده 
است. در هر تحول مثبتی می توان نقش تاثیرگذار و سازنده 

روزنامه نگاران و خبرنگاران را به وضوح مشاهده کرد.
 وی با اشاره به این که مطالعه سیر تطور رخداده در عرصه 
روزنامه نگاری که البته جدای از تحوالت کالن در سطح ملی 
و جهانی نیست، نشان می دهد که شتاب تحوالت در حوزه 
رسانه به گونه ای است که در هر لحظه باید منتظر ظهور یک 
تکنولوژی جدید باشیم، ادامه داد: این مسئله امر مدیریت را 

سخت و پیچیده کرده است .
کرباسی با اشاره به این که باید قبول کنیم نظام تصمیم گیری ما، 
سرعت تغییرات، انطباق و هم خوانی ندارد، تصریح کرد: در 
زمانه ای که شبکه های اجتماعی همه شئون زندگی ما را متاثر 
ساخته و از اساس دگرگون کرده با ابزارها و شیوه های سنتی 

به مدیریت فضای خبر پرداخت.
وی با اشاره به اینکه قدم اول برای حل این مسئله، شناخت 
دقیق ماهیت تکنولوژی های نوین است، بیان کرد: پس از آن 
می توان با تاسی به این شناخت الگوهای ارتباطی متناسب با 
شرایط جدید را طراحی و اجرا کرد.این مسئول با بیان اینکه 
امروزه همه مفاهیم ارتباطی اعم از رسانه، پیام، مخاطب و ... 
دچار دگردیسی شده است، لذا باید بازتعریف شوند، افزود: 
بدیهی است که فعالیت خبرنگاری نیز از این تحول دگرگونی 

در امان نمانده و نگاه جدید را طلب می کند.
در ادامه این جلسه، مدیر خانه مطبوعات استان زنجان نیز با 
اشاره به این که پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها با 
هدف ارتقای سطح کیفی خبر و اطالع رسانی، ترویج فرهنگ 
روزنامه خوانی و شناسایی نقاط ضعف و قوت رسانه های استان 
برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۳۲۴ اثر توسط ۸۱ فعال رسانه ای 
در سامانه بارگذاری شد.یوسف ناصر با اشاره به اینکه در بخش 
گزارش و تیتر شاهد جهش خوبی در سطح استان بودیم، ادامه 
داد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در بخش خبر نیازمند 
کارهای بیشتری هستیم.این مسئول با اشاره به اینکه در این 
جشنواره ۳6 نفر حائز رتبه اول شدند، ادامه داد: از این تعداد ۲۰ 

نفر آقا و ۱6 نفر خانم هستند.
گفتنی است در این مراسم از ذبیح اله شاهمحمدی به عنوان 
خبرنگار پیشکسوت که در کودتای ۲۸ مرداد خبرنگار بود 
تجلیل ویژه شد. از زنده یاد غضنفر سفیدگری به خاطر سال ها 
فعالیت در عرصه روزنامه نگاری تجلیل به عمل آمد.  همچنین 
در این برنامه از مدیرکل مسکن و راه و شهرسازی و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان و شهر دار زنجان به خاطر برقراری 

ارتباط وثیق با رسانه ها و پاسخگو بودن تجلیل شد.

پنجمین جشنواره مطبوعات و روز خبرنگار برگزار شد

برگزیدگان
 از پرده بیرون آمدند

بازگشایی خیابان زینبیه غربی شهر زنجان پس از ۲ دهه با 
وجود مشکالت ترافیکی و منظری ناخوشایندی که در شهر 
ایجاد کرده بود با تالش های شبانه روزی مجموعه شهرداری 
و همکاری مردم با ۱۸۰ میلیاردریال هزینه در ۲ محور و با 

تملک ۸۴ پالک بازگشایی شد.

عکس ها: حمید پونه
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