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دوران کشــتی فوق ســنگین در ایــران، با نســل اول این 
ســبک از کشــتی، یعنــی «ابوالفضل انوری» و «مســلم 
اســکندرفیالبی» آغاز شد و پس از افت و خیزهای فراوان 
و چرخیدن بین «سلیمانی»، «جدیدی»، «علیرضا خادم» 
و با ظهور «پرویز هادی» و «کمیل قاسمی» روزگار تازه ای 

را رقم زد. 

انتخابات ریاســت جمهوري و شــوراي شــهر گذشته 
اســت و دیگر حال و هــواي انتخابات جــاي خود را 
به بحث های داغ کابینه و اولویت های شــوراي شــهر 
جدید داده اند. اما انتخابات شــوراي شــهر کرمانشــاه 
این بــار حرف وحدیث های زیادي را به دنبال داشــت. 

بحث هایي که شاید باوجود گذشت دو ماه از پایان ...
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سازگاری کرمانشاهی

بــازرگان در   مرحوم مهندس 
کتاب «ســازگاري ایراني» (۱۳۵۷) 
که به عنــوان فصل الحاقي کتاب 
«روح ملــت هــا» نوشــته آندره 
زیگفروید، به آن اضافه شده است 

با ارائه ي مفهوم سازگاري ایراني، سعي در پیداکردن 
ریشــه عقب ماندگي هاي جامعه ایراني دارد. از نظر 
زیگفروید شناســایي کیفیات و روحیات و امکانات یک 
ملت بدون مراجعه به پایه هاي جغرافیایي و ریشــه 
هاي تاریخي و بدون مطالعه و کشف تاثیرهاي مادي 
و معنــوي که عوامل محلي و جریان هاي تاریخي در 
تکوین و تحول آن قوم داشته اند میسر نیست. از نظر 
مهندس بازرگان آنچه که به شخصیت هرکس بیش 
از همه شکل مي بخشد شغل اوست. بنابراین درباره 
ي خلقیــات ایرانیان هم باید گفت که بخش زیادي از 
آن متوجه ي شیوه ي معیشتي ایرانیان است که به آن 
ها خوي صلح جویي، مالیمت گري، زیستن خواهي و 
... را القا مي کند. شیوه ي امرار معاش ایرانیان نیز به 
علت موقعیت جغرافیایي غالباً کشاورزي بوده است. 
و آنچه از دیرباز در فرهنگ ایران نقش داشــته است 
«ده» و «کشــاورزي» اســت. حتي اگر به تاریخ ایران 
بنگریم نخبگان علما و ... همگي از روستاها برخاسته 
اند, و اســامي بسیاري از علما و سیاسیون این را نشان 
مي دهــد: کریم ســنجابي, آیت ا.. کنــي, قائم مقام 

فراهاني, کریم خان زند و ....
بر همین اســاس شــیوه ي زندگي ایرانیان ویژگي 
هاي اخالقي زیر را به آنها تحمیل مي کند. ویژگي هایي 
نظیر بردباري، شلختگي و بي برنامگي، تقدیرگرایي و 
وارهاي بدان معنا که در این سیستم تالش فرد رابطه 

مستقیمي با زحمتي که مي کشد؛ ندارد. 
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همکار ارجمند سر کار خانم طیبه حیدرى
 درگذشت نا بهنگام پدر بزرگوارتان مایه تاثر  ما شد. 

این ضایعه را به شما و خانواده محترمتان تسلیت مى گوییم.
 برایتان از خداوند بزرگ صبر جمیل و براى آن عزیز از دست رفته 

غفران و رحمت واسعه آرزومندیم.
دوستان و همکاران شما در شرق کرمانشاه

جناب آقاى دکتر سید جعفر عزیزى
ضایعه درگذشت فرزند گرامیتان را به جنابعالى و خانواده محترمتان

 تسلیت مى گوییم.
 از خداوند متعال براى آن غنچه ناشکفته 

علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
از طرف تحریریه شرق کرمانشاه

استاد گرامى جناب آقاى دکتر احمد جودکىاستاد گرامى جناب آقاى دکتر احمد جودکى
 بدینوسیله تالش وصف ناپذیر شما، براى معالجه بیماران، بخصوص مادرم

« صفیه محمدى» را ارج مى نهم. حسن اخالق وفروتنى شما در برخورد با خانواده هاى 
مغموم بیماران که گاهى موجب آزردگى خاطر شما مى شود، نشان از منش واالى 
انسانى و روح لطیف و آسمانى شما دارد. از خداوند متعال براى شما و خانواده 

محترمتان سر حد کمال و سالمتى را آرزومندم.

 « شهریار کریمى» « شهریار کریمى»

سید امیرحسین بنی اشراف

«یداهللا محبی» از مسابقات انتخابي فضل اهللا رنجبر، فرماندار کرمانشاه: 
تیم ملي مي گوید: در برابر بی اخالقی ها 

من پسر کاظم هستمسکوت کردم

نایب رییس شوراي سیاستگذاري اصالح طلبان 
استان کرمانشاه 

برخي احزاب داللي 
مي کنند

چرا مسکن راکد است
تحلیل  وضعیت بازار

سازي که 
همچنان پشت 

میله ها مي نوازد

انتظار هنرمندان 
کرمانشاهی 

از دولت دوازدهم

شبدیز به میزبانی 
کرمانشاه


