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درست اســت که پیش از فردوسی، ســنت قصه گویی و 
داستان سرای در ایران وجود داشته، اما کوشش فردوسی 
در بــه نظم کشــیدن و جــاودان ســاختن آن قصه ها و 
داســتان ها بود که آن ها را از زوال نجات داد. «ژول مول» 
پژوهشگر گرانقدر شــاهنامه می نویسد: «نخستین تالش 
برای گــردآوری افســانه های کهن در زمان انوشــیروان 
صورت گرفته است... . این اهتمام در زمان یزدگرد، آخرین 

پادشاه ساسانی از نو آغاز شد... »...

مســابقات لیگ جهانی کاراته وان ترکیه طی روزهای اول 
و دوم مهرماه، با حضور ۱۲۶۲ کاراته کار از ۸۵ کشور در ۲ 
رده سنی امید و بزرگ ســاالن و در ۲ بخش کاتا انفرادی و 
کاتا تیمی در استانبول برگزار شد. تیم کشورمان در بخش 
کاتــا انفرادی در اوزان منهــای ۵۰، ۵۵، ۶۱، ۶۰، ۶۷ و ۷۵ 
کیلوگرم و در بخش کاتا تیمی، در اوزان منها و به اضافه 
۶۸ و ۸۴ کیلوگرم در این دوره از رقابت ها شرکت کرد و با 
کسب دوازده مدال، شامل چهار مدال طال، چهار مدال...

حضوری طالیی  بر سکوی جهانی هزار سال پیشینه قصه گویی در کرمانشاه

زیرپوست  شهر چه می گذرد؟

چریکه  واران یا چریکه
 هواس پلوك؟

صفحه ۷

صفحه ۵

صفحه ۸

توصیه هاى پلیس فتا  به کاربران 
در فضاى مجازى

سوگواره کربال در کندوله

 در حل مشکل بیکاری 
اولویت با کرمانشاه است
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کریدور طاق بستان-بیستون 
چشم انتظار بازوند

اگر یارمحمدخان کرمانشاهی نبود

حرف اول

آنچه بازوند باید بداند
       

تا پیــش از آمدن دولــت تدبیر 
و امیــد در کرمانشــاه و البته تا 
پیــش از آمــدن تلگــرام، یکی 
کــه  مشــکالتی  بزرگ تریــن  از 
اصالح طلبــان کرمانشــاه با آن 
دســت وپنجه نرم می کردند، فقدان نیروی فعال و 
کنشــگر بود. اما از فردای انتخابات ســال ۹۲ سیر 
صعودی تعداد کنشگران بود که تبدیل به دردسر 
شد. رشد قارچ گونه تعداد وبالگ ها و سایت های 
اصالح طلب نشان دهنده تالشی بود که با نشستن 
رضایی بابادی بر صندلی اســتانداری، افراد برای 
نزدیکی خودشان به استانداری و سیستم اجرایی 
داشتند. آنچه رخ داد، نشــان دهنده این است که 
دو روش بــرای چنین افــرادی نتیجه بخش بوده 
اســت: اول) حملــه تمام قد به سیســتم اجرایی 
در لــوای نام اصالحــات و اعتــدال و دوم) دفاع 
تمام قد از سیســتم.  که هردوی این ها از ســمت 
سیســتم اجرایــی با توجــه و تالش بــرای جذب 
همــراه بــود و قربانــی آن، رســانه ها و منتقدان 
دلســوز و نتیجه اش پس رفت استان. وبالگ ها و 
سایت هایی که مخاطبانشان بعضًا کمتر از تعداد 
انگشــتان یکدســت بود و روزنامه هایی که کمتر 
به پیشخوان ها می رســید و فقط برای استانداری 
چاپ می شــد. با تقویت این موج توسط معاونت 
سیاســی اســتاندار وقت، راهروهای اســتانداری 
پر شــد از افرادی که حکم مشــاور داشــتند یا به 
دنبال حکم مشــاور بودند. او هرکســی را به اتاق 
خودش فرامی خواند، وعده ای و یا حکم مشاوری 
مــی داد و بعضًا جایی دستشــان را بنــد می کرد. 
قرار می گذاشــت کــه: «فالن روزها درب پشــتی 
استانداری هســتم و تا طاق بســتان قدم می زنم. 
می توانیم با هم همراه باشــیم و حرف بزنیم.» اما 
بعد از رفتن او این تومور رشــد کرد و به ســرطان 
کنشــگران متعدد و بدخیم تبدیل شد که صندلی 
رضایی بابادی را از زیرش کشــید. در این شــرایط 
با گل آلــود شــدن آب، دلســوزان و فرهیختگان، 
متخصصین و دانشــگاهیان برای دوری از تهمت 
و بدنامــی خود را دور گرفتند تا عده ای دیگر خود 
را نمایندگان کاذب آن ها جا بزنند. و چنین شد که 
با رفتــن بابادی و آمدن تلگرام، میراثی فاجعه بار 
به رازانی رســید. یعنی خیل عظیمی از مدعیان و 
منتقدان و در مقابلش بله قربان گویان. فضایی که 
در آن تفکیک ســره از ناسره ممکن نبود و رازانی 
نمی توانست به کسی اعتماد کند و راه انفعال در 

پیش گرفت.

سید امیرحسین بنى اشراف
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را عملی کنیدوعده ها انتظار فعاالن سیاسی استان از استاندار جدید
بازوند: اشتغال اولویت اول و آخر من  است
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آموزش موسیقی کودک
تئوری، سلفژ بلز، فلوت رکوردر

با شرق کرمانشاه طلوع کنید
تلفن پذیرش آگهی 
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