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 مســتند «مادر زمین» کاری از گروه هنر تجربه به صورت 
ویژه چهارشنبه بیست و دوم شهریور، تنها در یک سانس 
بــرای عالقه مندان به حوزه محیط زیســت بــر روی پرده 
ســینما آزادی نمایش داده شــد. این اولین بار بود که در 
سینما آزادی کرمانشاه فیلمی از گروه هنر و تجربه نمایش 
داده می شد. این مســتند زندگی و کار «هایده شیرزادی» 

مدیر سایت بازیافت کرمانشاه است که زندگی...

 محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه 
روز پنج شــنبه ۲۳ شــهریور ۹۶ در جمع خبرنگاران گفت: 
«مالباختگان پرونده گلیم و گبه از ۲۷ شــهریور، بر اســاس 
جــدول زمان بندی با در دســت داشــتن مــدارک خود، به 
دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.» صادقی گفت: «ُشکات 
مطابق جدول زمان بندی کــه در اختیار آن ها قرار می گیرد 

شخصاً با در دست داشتن اصل کارت ملی و کپی آن...
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«مادر زمین» پرده سینمادادستان در مورد پرونده «گلیم و گبه»
من صدای زمینم مالباختگان به دادسرا  بیایند

با شرق کرمانشاه طلوع  کنید
تلفن پذیرش آگهى
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میانبر ستادی

بحــث پیرامــون «مطالبــات» 
همیشــه از مباحث داغ پس از 
انتخابــات اســت. کلمه ای که 
«جوانان»،  «مردمــی»،  قیود  با 
«هنرمندان»، «ورزشــکاران» و... محدود می شود 
تــا عده ای آن را نمایندگی کننــد. اما این مفاهیم 
وقتی رنــگ می بازند که به جــای افکار عمومی، 
برخی فعالین ستادی تبدیل به نمایندگان کاذبی 
بــرای بیان ایــن مطالبــات می شــوند. در چنین 
مواردی اســت که بعضــًا خواســته ها و منافع 
شــخصی پشــت جمالتی خــوش آب و رنگ به 
نمایندگــی از مردم در جلســات و ســخنرانی ها 
به کار می رود. بدین شــکل ممکن است، جمله 
«مردم خواســتار انتصاب مدیــران حامی دولت 
هســتند.» به معنای «من یــا نزدیکانم باید مدیر 
شــویم» باشــد. یا وقتی که گفته می شــود که « 
مهم ترین مطالبه جوانان کرمانشــاه رفع معضل 
بیکاری اســت» به معنای درخواســت استخدام 
از طرف شــخص یــا گــروه گوینده باشــند. این 
افــراد در حالی به دنبال میانبــری برای ورود به 
سیســتم اجرایی هســتند که، نخبگان علمی در 
انتظار اعالم تاریخ برگزاری آزمونهای استخدامی 
هستند. در چنین شــرایطی این نمایندگان کاذب 
سعی می کنند که با فشار از طریق رسانه ها و راه 
تلگرامی خواسته های خود  انداختن کمپین های 
را به سیســتم اجرایی تحمیل کننــد. چنان که تا 
کنون کرده و نتیجه نیز گرفته اند. شایسته ساالری 
قربانی اصلی چنین وضعی اســت و این رفتارها 
وقتــی خطرناک تر می شــود که بــا خلق وخوی 

قومی قبیله ای پیوند یابد. 
وقتی عضوی از یک گروه ارتقاء می یابد به معنای 
ارتقای دیگر اعضای گروه نیز هست و پیروزی هر 
گروه مســتلزم حذف دیگران. در چنین شرایطی 
است که در کرمانشاه گروه های مختلفی، هریک 
با اســتعانت به یکی از نزدیــکان قومی خود در 
تهران و دســتگاه دولت تالش می کنند، قدرت در 
اســتان یا بخشی از آن را به دست گیرند. اما تمام 
این تالش ها در سایه نام مردم و مطالبات مردمی 

انجام می شود.
 پادگفتمان، این گفتمــان تمامیت خواه می تواند 
به واســازی عباراتی چون «مطالبــات جوانان»، 
«مطالبــات مردمی»، «مطالبــات هنرمندان» و... 
بپردازد. چنانکه با بیرون کشیدن معانی مختلف 
از این کلمات، معانی اصیل آن را آشکار نماییم. 

ادامه در صفحه  ۲

امیرحسین بنی اشراف

استاد عزیز، جناب آقاى منصور یاقوتى
درگذشت مرحوم سیامک طهماسبى برادر همسر و مرحوم بدرى 

باجناق شما را تسلیت مى گوییم و از خداوند سبحان براى آن مرحومان 
علو درجات و براى شما و سایر بستگان صبر و اجر آرزومندیم.
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گفت و گو با حمیدرضا نعیمي
زندگي و زمانه خالق سقراط

گفتگو با «نازنین رحمانی»، قهرمان  روئینگ آسیا
بانویی که از آب طال گرفت!
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صندلي استاندار   به 
کدام گزینه مي رسد
کرمانشاهی ها چه می خرند؟
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شکاف در شورا 
ادامه دارد

تیراندازي مرگبار در اسالم آباد

غزال زرین در کمند محسن حیدري
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صاحبخانه شدصاحبخانه شدتنبور تنبور 


