
دخالت هاي برخي مسئوالن وزارتخانه در امور معاونت 
بدقولي  و  مطبوعات  يارانه  تخصيص  عدم  مطبوعاتي، 
سازمان برنامه و بودجه داليل استعفاي سلطاني فر است.

از  حكمي  با  سلطاني فر  محمد  گذشته،  سال  دي ماه   5
سوي سيد عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، به 
عنوان معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني به جاي حسين 
انتظامي منصوب شد. در حالي كه حدود يك سال از فعاليت 
او در اين سمت مي گذرد، از ديروز برخي رسانه ها از احتمال 
دخالت هاي  اخبار،  اين  بنابر  مي دهند.  خبر  استعفايش 
عدم  مطبوعاتي،  معاونت  امور  در  وزارتخانه  مسئوالن  برخي 
برنامه و بودجه  يارانه مطبوعات و بدقولي سازمان  تخصيص 
داليل استعفاي سلطاني فر است. گرچه تا لحظه تنظيم اين 
گزارش خبري مبني بر پذيرش يا رد اين استعفا منتشر نشده 
است اما عملكرد سلطاني فر در يك سال گذشته چگونه بوده 
همين  در  است؟  داشته  كشور  مطبوعات  بر  تاثيري  چه  و 
انجمن صنفي  نايب رئيس  نوروزي،  كامبيز  با  »ابتكار«  رابطه 
روزنامه نگاران استان تهران، گفت وگو كرده  است كه در ادامه 

مشروح آن را مي خوانيد:
عملكرد يك سال گذشته معاونت مطبوعاتي را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
بوده  منفعل  كامال  مطبوعات  حوزه  در  دولت  مجموع  در 
نيست.  مطرح  مطبوعاتي  معاونت  مسئله  فقط  اينجا  است. 
قبال  در  و  نيست  دولت  اين  مسئله  مطبوعات،  كلي  به طور 
مطبوعات، رفتاري بسيار انفعالي و خالي از هر خالقيت و ابتكار 
داشته است. البته در سال جاري، در دوره اي كه قيمت كاغذ 
ناگهان افزايش پيدا كرد، وزارت ارشاد تالش هايي براي كاهش 
بحران  كاغذ انجام داد. اما در مجموع متاسفانه دولت در مورد 
اصال  دولت  ندارد.  ايده اي  و  برنامه  سياست،  هيچ  مطبوعات 
كاري با مطبوعات ندارد و اين نقص بسيار بزرگ و مسئله اي 
است بسيار فراتر از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و اين يكي 

از نقدهاي بسيار جدي وارد بر دولت است.
عملكرد معاونت مطبوعاتي در قبال دو اليحه سازمان 

نظام رسانه و قانون انتشار رسانه چطور بوده است؟
از  انتشار رسانه،  اليحه سازمان نظام رسانه و اليحه قانون 
دو  هر  است.  مطبوعات  حوزه  در  دولت  كارنامه  منفي  نقاط 
اليحه بخصوص اليحه سازمان نظام رسانه به شدت ضد آزادي 
بيان و استقالل مطبوعات است. متاسفانه اخيرا شنيده ام كه 
برخي از نمايندگان، مشابه همين اليحه را به عنوان طرح به 
مجلس داده اند كه فرق معني داري با اليحه ندارد و اين يك 
نقطه منفي هم براي نمايندگان و هم براي دولت خواهد بود. 
چون همين خرده استقالل موجود در روزنامه نگاري كشور، با 
اين اليحه  اصلي  كارهاي  البته  متالشي مي  شود.  اين اليحه 
در سال گذشته انجام شد اما در يكسال گذشته هم معاونت 

مطبوعاتي گام مثبتي در اين راستا برنداشت.
سلطاني فر  آقاي  استعفاي  براي  كه  داليلي  از  يكي 
در  وزارتخانه  از  مسئوالن  برخي  دخالت  مطرح شده، 
امور معاونت مطبوعاتي بوده است. آيا اين موضوع را در 

عدم موفقيت معاونت مطبوعاتي در برخي موارد،موثر 
مي دانيد؟

پاسخ به اين سوال مستلزم اين است كه از مسائل داخلي 
بين معاونت مطبوعاتي و ساير بخش هاي وزارت ارشاد اطالعات 
دقيقي داشته باشيم كه من ندارم و نمي دانم چه گذشته اما 
وقتي آقاي سلطاني فر چنين موضوعي را اعالم مي كند، البد 
مشكالتي در اين زمينه داشته اند اما اينكه چه  بوده و چه سطح 
و كيفيتي داشته است، من اطالعات دقيق در موردش ندارم 

كه بخواهم نسبت به آن قضاوتي داشته باشم.
سال گذشته، سال سختي براي مطبوعات بود و اهالي 
مشكالت  با  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران  مطبوعات، 
بسياري دست وپنجه نرم كردند. بحران كاغذ، بسياري 
از روزنامه ها و مجالت را به تعطيلي يا كاهش صفحات 
نيرو  تعديل  باعث  مالي  مشكالت  و  گراني  كشاند؛ 
خبرنگاران  بيمه  وضعيت  شد؛  مطبوعات  از  برخي  در 
همچنان حل نشده باقي مانده است و .... فكر مي كنيد 
موضوع »عدم تخصيص يارانه مطبوعات« كه به عنوان 
شده،  مطرح  سلطاني فر  آقاي  استعفاي  داليل  از  يكي 

چقدر در تشديد اين بحران ها موثر بوده است؟
مطبوعات  براي  برنامه اي  كمترين  متاسفانه  دولت  اين 
ندارد و به نظر مي رسد كه سازمان مديريت هم هيچ تصوري 
نسبت به اهميت مطبوعات ندارد. برايشان اصال مهم نيست 

مطبوعاتي باشد يا فعاليتي داشته باشند يا نه. اما بحراني كه 
گريبان مطبوعات ايران را گرفته، تنها مربوط به قيمت كاغذ 
اين  است.  اساسي تر  بسيار  مسئله  و  نيست  اخير  يكسال  در 
موضوع جنبه هاي مختلف و جوانب گسترده اي دارد. اگرچه 
بحران قيمت ها طبيعتا فشارهاي سنگيني به مطبوعات وارد 
پيچيده تر  بسيار  ايران  مطبوعات  اصلي  مشكالت  اما  كرده 
ما،  است  مدت ها  كه  است  همان چيزي  اين  و  است  اين  از 
مي گوييم.  درباره اش  روزنامه نگاران  و  مطبوعات  كارشناسان 
وضعيت  خطر  درباره  مداوم  صورت  به  رسانه  حوزه  فعاالن 
بحراني مطبوعات در ايران تذكر مي دهند. دولت بايد به اين 
در  امكانات گسترده اي  و  اختيارات  كند چون  توجه  موضوع 
و  دهد  انجام  بررسي هاي جدي  مي تواند  دولت  دارد.  اختيار 
اما  شود،  پيش بيني  هم  مناسبي  راه حل هاي  آن  تناسب  به 
اصال اهميتي به اين گفته ها داده نشد. بحران كاغذ و بحران 
قيمت ها در يك سال گذشته، مسئله مهمي است اما مشكالت 
در  هستند.  گسترده تر  و  عميق تر  بسيار  ايران  روزنامه نگاري 
بسيار  و  بي برنامه  دولتي  با  مطبوعات  حوزه  در  ما  مجموع 
بي توجه روبه رو هستيم و اين موضوع تنها به وزارت ارشاد يا 

معاونت مطبوعاتي منتهي نمي شود.
يكي از مهم ترين مسائل اهالي مطبوعات، شكل گيري 
آيا  است.  بوده  مطبوعات  انجمن صنفي  توانمندي  و 
راستاي  در  مطبوعاتي،  معاونت  گذشته  يك سال  در 

توانمندي بيشتر اين صنف، كمكي به انجمن كرده است؟
مسئله انجمن صنفي، عمال و قانونا ارتباطي به وزارت ارشاد 
اختيارت شان  به  بستگي  اداري  سازمان هاي  نمي كند.  پيدا 
مي توانند موثر باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره 
آقاي  اما كار خوبي در دوره  ندارد  نقشي  انجمن هاي صنفي 
سلطاني فر انجام شد. در دوره قبلي اين معاونت، انجمن  هايي 
دولت ساخته تحت حمايت اين معاونت شكل گرفتند تا در واقع 
به نوعي تنها تاييد كننده كارها باشند. در دوره آقاي سلطاني فر 
اين سياست كنار گذاشته شد و در طول يك سال اخير كه 
انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران تشكيل شد، رابطه 

محترمانه اي بين انجمن و معاونت مطبوعاتي برقرار بود. 
در نهايت، به نظر شما ماندن يا رفتن آقاي سلطاني فر 
از معاونت مطبوعاتي، تاثيري بر روند مطبوعات كشور 

خواهد داشت؟
شايد بهتر باشد از اين زاويه به ماجرا نگاه كنيم كه رفتن 
آقاي سلطاني فر، با توجه به اينكه در اخبار منتشرشده، ايشان 
خطر  زنگ  داده اند،  استعفا  مهم  مسائل  برخي  به  انتقاد  در 
مهمي را به صدا در مي آورد كه گويا جريان هاي پنهاني تالش 
را كه بخش تخصصي وزارت  تا معاونت مطبوعاتي  مي كنند 
ارشاد در حوزه مطبوعات است، دور بزنند و اين هشدار مهمي 
است كه اين جريان چه كساني هستند، كجا هستند و چه 

مي خواهند بكنند. بايد به اين مسائل توجه شود.

6فرهنگی

امدادرسانی به اکبر عبدی

سخنگوی اورژانس مازندران از امداد رسانی اورژانس شهرستان آمل به 
اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون خبر داد.

زکریا اشکپور در گفت و گو با ایسنا افزود:  در ساعت 5 و 54 دقیقه بامداد امروز 
سه شنبه 2 بهمن درخواست کمک وی از اورژانس به مرکز پیام اورژانس آمل اعالم 
شد. در این ماموریت ،تیم اورژانس آمل یک در سریع ترین زمان به محل اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: اکبر عبدی هنرپیشه معروف کشورمان به دلیل تعریق شدید 
و افزایش فشار خون توسط تیم اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از کنترل 
عالیم حیاتی با توجه به سابقه دیابت و پیوند کلیه ایشان راجهت بررسی کامل تر 

به بیمارستان منتقل شد.
اشکپور گفت: اکبر عبدی بر اساس آخرین گزارش ها در بیمارستان جهت اقدامات 

کامل درمانی و ارسال آزمایشات تکمیلی تحت نظر قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، اکبر عبدی آقاباقر )زاده 4 شهریور ۱۳۳۹ در تهران( از بازیگران 
سینما و تلویزیون ایران و دارنده نشان درجه یک فرهنگ و هنر است. وی بیشتر در 
نقش های کمدی بازی می کند و فیزیک بدنی خاصی دارد و صورت وی، امکان گریم 
شدید و ساختن چهره های گوناگون مانند نوجوانان و زنان را به وی می دهد. اکبر 

عبدی از هنرجویان مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما بوده است.
اکبر عبدی از پدری اردبیلی و مادری تهرانی در سال ۱۳۳۹ در محله نازی آباد 
تهران زاده شد و از سال ۱۳5۸ با دریافت مدرک دیپلم با نمایش های آماتوری 
فعالیت هنری اش را آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۶2 به تلویزیون رفت و تاکنون 
به نقش آفرینی در موضوعات مختلفی می پردازد. عبدی را بیشتر به خاطر بازی های 

کمدی و طنز می شناسند.
وی اصالتاً اهل روستای آقاباقر اردبیل است و در هشتم دی ماه ۱۳۹4 کلید طالیی 
اردبیل به ایشان تقدیم شد. از بازی های به یادماندنی او می توان به فیلم های هنرپیشه 

)محسن مخملباف( و آدم برفی )داود میرباقری( اشاره کرد.

داستان های برتر مسابقه ادبی »صادق هدایت«

داستان های راه یافته به مرحله نهایی داوری مسابقه ادبی »صادق هدایت« 
معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، نام این 2۶ داستان  برتر و نویسندگان شان از میان مجموع 
داستان های ارسالی به این مسابقه که بنا بر اعالم ۱۱۱۰ داستان بوده، از این قرار 

است:
"آن سوی ِمه" از مریم نوری- "اعتراف" از پریسا دانشگر- "آدم یخی" از بهزاد 
صادقیان- "آسانسور" از نادیا خوش لقا- "به غیر از من" از حسین ممشلی- "پرسونا" 
از رضا کریمی- "پیرزن" از محمد موالیی- "تب خاک" از آناهیتا آبی"- "جنگل 
آسفالت" از مهران جوانمرد- "دستش به دامنم" از پروین برهان شهرضائی- "سیاه 
از راضیه آبادیان- "شاید بعد از  گرگ" از مرتضی امینی پور- "شیشه های شیر" 
این به هر کاری دست زدم" از منا تابش- "صدای واقعی بال یک حشره" از علی 
شاهمرادی- "عصر بارانی" از نسیم سهیلی- "فلور چراغ آژیر قرمز را خاموش کن" 
از خاطره محمدی- "فصل دباغی اسب های مرده" از آزاده تقی آبادی- "گارینشا" از 
امین حقیقت- "مرا به مریخ ببر" از مریم مدبر- "مردی که زمین خورد" از هانیه 
از پریسا  "نوای سیمین شبانه"  از حسن قلی پور قصبه-  "مرده شور"  بختیاری- 
عروجی- "نام ها از کجا می آیند؟" از احسان مرزبان- "هزار چشم خراب" از فرزانه 
لطفی- "یک نگاه اضافه تر" از میثم معارف وند- "یک پرتره در دو قطعه" از سهیل 

منصوری.
برندگاِن نهایی از میان این 2۶ داستان برگزیده خواهند شد.

»ددپول ۳« ساخته می شود
بازیگر سرشناس فیلم های ابرقهرمانی عمل جراحی بازویش را لغو کرد تا 

برای معرفی »ددپول« به چین برود و با هوادرانش در پکن دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، در حالی که هفته پیش کمپانی 
فاکس خیلی ناگهانی اعالم کرد »ددپول2« در چین از روز جمعه راهی سینماها 
می شود و برای نخستین بار فیلمی از این مجموعه در چین بدون سانسور روی 
پرده ها می رود، این خبر موجب تغییر برنامه از پیش تعیین شده رایان رینولدز 

بازیگر فیلم شد.
رینولدز که کانادایی است و می داند رابطه چین و کانادا برای دستگیری ِمنگ 
مدیرعامل هواوی در کانادا به هم خورده، بدون نگرانی از این مسایل اعالم کرد 

بالفاصله راهی چین می شود.
وی گفت: این برایم یک رویا است که »ددپول« در چین و برای مردم چین به 

نمایش درآید و برای همین انگار در بهشتی روی زمین باشم.
رینولدز این حرف ها را برای مخاطبان چینی فیلمش در سفر یک روزه به این 

سرزمین اعالم کرد.
آرنج چپ رینولدز در حین فیلمبرداری آسیب دیده بود و قرار بود یکشنبه صبح 
در نیویورک زیر تیغ جراحی برود اما او برنامه عمل را به هم ریخت و گفت: این 

سفر خیلی مهم تر است. به هیچ وجه نمی خواهم حضور در چین را از دست بدهم.
بیشتر مخاطبان چینی دو فیلم »دد پول« و دنباله آن را به صورت آنالین دیده اند 
و بسیاری از شوخی های فیلم بیشتر برای مخاطبان آمریکایی ملموس است و فیلم 

محتوایش را در ترجمه از دست می دهد.
در این میان بسیاری از مخاطبان چینی می گویند ترجیح می دهند تا بلیت بخرند 
و این بار فیلم را روی پرده بزرگ تماشا کنند. در عین حال برخی هم می گویند دلیل 

ندارد که بخواهند فیلم را دوباره تماشا کنند.

اخبار
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»پسرخورشید« دوباره به تهران می آید
نوازنده جهانی فلوت و پن فلوت روزهای شانزدهم و هفدهم اسفند ماه سال 97 بار دیگر در مرکز همایش های برج میالد تهران کنسرتی را برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر، لئو روخاس از نوازندگان سرشناس فلوت و پن فلوت و نوازنده قطعه معروف 

»چوپان تنها« که فروردین ماه سال جاری برای اولین بار کنسرتی را با نام »پسر خورشید« به خوانندگی سیلویو دانزا خواننده آلمانی در مرکز همایش های برج میالد تهران روی صحنه برد، روزهای شانزدهم و هفدهم اسفند ماه سال جاری نیز پس از چندین ماه 
کنسرت های دیگری را برای مخاطبان ایرانی عرضه خواهد کرد. طبق اعالم سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت لئو روخاس، که به همت شرکت »رنگین کمان هنرجوان« برگزار می شود، قیمت بلیت های این برنامه از 7۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان اعالم شده است.

استعفای سلطانی فر پذیرفته شد

استعفای شجاعانه دیگر این بار به رنگ مطبوعاتی

امیدی که علی زند وکیلی به دانشجویان موسیقی می دهد
آینده شغلی خود چندان  تامین  به  و هنرجویان موسیقی  دانشجویان 
اطمینانی ندارند؛ با این حال علی زندوکیلی حرف امیدبخشی را برای 
آن ها به زبان می آورد و می گوید کار خوب همیشه جای خودش را باز 

می کند.
یا  می گذارد  پا  دانشگاه  به  موسیقی  هنر  آموختن  به سودای  که  دانشجویی 
هنرجویی که سال های عمر خود را صرف ساز و آواز می کند، به درآمدزایی از هنر 
خود هم چشم دارد. تامین آینده شغلی این جوانان یکی از دغدغه های مهم این 

روزهای موسیقی است. 
علی زندوکیلی ـ خواننده ـ پرسش ایسنا را درباره مشکالت شغلی دانشجویان 
موسیقی اینگونه پاسخ می دهد که امروز فقط موسیقی نیست که درگیر چنین 
مشکالتی است؛ اما کار خوب و افرادی که زحمت می کشند، جای خود را باز 

می کنند.
افرادی که زحمت می کشند و  نامتوازن مارکت موسیقی و  او درباره شرایط 
به جایی نمی رسند، بیان می کند: من این شرایط را درک می کنم اما کار خوب 
بهترین اتفاق است. در دنیا ثابت شده کار درست، جای خودش را پیدا می کند. 
من به افرادی که در موسیقی تحصیل می کنند حق می دهم؛ ولی ممکن است 
کارش متوقف شود اما همیشه امید حرف اول را می زند و کار خوب در هر زمینه 

هنر جای خودش را باز می کند.
این خواننده اظهار می کند: امیدوارم اتفاقاتی بیفتد که همه افرادی که زحمت 

می کشند نتیجه کار خود را بگیرند.
جواد مجابی ـ منتقد هنری ـ هم در این زمینه می گوید »موسیقی یکی از 
هنرهای مهم ایرانی است ولی با این حال با یک بحران روبه رو است. اگر موسیقی 
تقاضای  به طور کلی  پیدا خواهد کرد.  را  بازار خود  به سرعت  بگذارند  آزاد  را 

فعالیت موسیقی در حوزه های مختلف وجود دارد ولی دولت با سیاست های غلطی 
که از آغاز در پیش گرفته اجازه نداده که بازار موسیقی به صورت طبیعی رشد 

کند.«
نادر مشایخی ـ آهنگساز و رهبر ارکستر ـ  بر این باور است: »دانشجویان حق 
دارند که از وضعیت دانشگاه ها و تدریس شکایت داشته باشند؛ چراکه سیستم 
آموزشی در ایران بسیار پیش پا افتاده و قدیمی است و اصال به روز نیست. قریب 
به 5۰ یا ۶۰ سال است که اتفاق خاصی در نحوه و روش های آموزشی ما نیفتاده 
و همچنان بر سر تغییرات روش های آموزشی در رشته های هنری بحث داریم. 
یاد  باید چه چیزی  نمی دانند  دانشجویان  که  است  بد  آنقدر  ایران  در  آموزش 
بگیرند و اصال چگونه یاد بگیرند. به همین دلیل در درجه اول باید یاد دهیم که 

یادگیری چیست و چگونه است.«
از  یکی  اینکه  بیان  با  نیز  ـ  موسیقی  خانه  مدیرعامل  ـ  نوربخش  حمیدرضا 
دغدغه های جدی ما، جوانان فارغ التحصیل موسیقی است، اظهار می کند: من در 
هر تریبونی و در هر سخنرانی حتی در جشن ساالنه خانه موسیقی این مساله 
را مطرح کردم. با وزارت آموزش و پرورش صحبت کردم که فارغ التحصیالن 
موسیقی به عنوان معلم هنر در مدارس مشغول کار و جذب آموزش و پرورش 

شوند.
او در این زمینه همچنین بیان می کند: حتی در کمسیون هنر و معماری 
شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین در دیدار با مسؤوالن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این مساله را مطرح کردم. این مسائل باید در ساز و کار دولت 
دیده شود.  ما در حال تالش هستیم تا سازمان برنامه و بودجه عددی را برای 
اشتغال فارغ التحصیالن موسیقی در نظر بگیرد و آقای نوبخت نیز قول آن را 

داده است.

رییس حوزه هنری یزد از رونمایی کتاب »ساالر تکریت« 
روایت خاطرات سیدحسین ساالری ایثارگر و آزاده یزدی 

در یازدهمین محفل خاطره پایداری خبر داد .
که  این  بیان  با  کوچک زاده«  ایسنا،»محمدصادق  گزارش  به 
یازدهمین محفل خاطره پایداری با موضوع »خاطرات اسارت« با 
حضور جمعی از مسئوالن، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران، راویان و 
پژوهشگران دفاع مقدس، فعاالن فرهنگی هنری و عموم مردم در 
نارنجستان هنر این مرکز برگزار می شود اظهار کرد: در این محفل از 
کتاب »ساالر تکریت«؛ خاطرات اسارت سیدحسین ساالری جانباز 
و آزاده یزدی که به قلم مصطفی زمانی فر به رشته تحریر در آمده، 
رونمایی خواهد شد.وی افزود: این کتاب به همت دفتر فرهنگ 
و مطالعات پایداری حوزه هنری یزد توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است .
رییس حوزه هنری یزد گفت: »ساالر تکریت« خاطرات ۳۰ ماه 
اسارت این جوان ۱۸ساله  در اردوگاه ۱۱ تکریت در زمان رژیم بعث 
عراق را روایت می کند و به بازخوانی گوشه های ناگفته تاریخ دفاع 
مقدس و مظلومیت سفیران عشق می پردازد و در 2۸۸ صفحه و 

پنج فصل در قطع رقعی منتشر شده است .
به گفته وی،در این محفل سرهنگ مجتبی جعفری، آزاده و 
جانباز دفاع مقدس و تعدادی از رزمندگان و آزادگان یزدی به 
بیان خاطراتی از دوران اسارت در اردوگاه های مخوف رژیم صدام 
می پردازند و از مجاهدت، مقاومت، شجاعت، فداکاری و جانفشانی 

هم رزمانشان به ویژه شهدای گرانقدر می گویند .
این  برای حضور در  از عموم مردم  کوچک زاده ضمن دعوت 
چهارم  پنجشنبه  محفل  این  کرد:  خاطرنشان  معنوی  محفل 
بهمن ماه ساعت ۱۸در نارنجستان هنر حوزه هنری یزد برگزار 

می شود .
و  مذهبی  خانواده ای  ۱۳4۶در  متولد  ساالری  سیدحسین 

کارگری در محله شیخداد یزد و کارشناس حسابداری است .
وی در خاطرات خود اطالعاتی را درباره اردوگاه های دشمن بعثی 
و وضعیت اسرای ایرانی در این اردوگاه ها می  دهد و به بیان وقایع 
و پیامدهای ناگوار جنگ، مظلومیت و مقاومت آزادگان و همچنین 
هم رزمانش  دیگر  و  خود  اسارت  سال  های  مرارت  های  و  دردها 

می  پردازد .

این سرباز ارتش که در واحد مهندسی رزمی لشکر ۸۱ باختران 
مشغول خدمت بود در آخرین روز سال ۱۳۶۶ در عملیاتی در 
منطقه غرب کشور از ناحیه پای راست مجروح شد و پس از چهار 
شبانه روز در حالی  که رمقی در بدن نداشت به اسارت نیروهای 

عراقی درآمد .
و  مخوف ترین  از  یکی  در  نیم  و  سال  دو  مدت  به  وی 
استخبارات  یعنی  صدام  دوران  عراِق  نقطه های  سیاه ترین 
از او خبر نداشت، حتی اسرای اردوگاه  زندانی بود و کسی 
هم به خاطر جراحت شدید پایش، امیدی به زنده ماندنش 
رنج  و  با تحمل درد  مقاوم  و  این جوان مؤمن  اما  نداشتند 
فراوان و با وجود شکنجه های شدید، با امید به خدا توانست 
سر  پشت  را  اسارت  دوران  دشواری های  و  نامالیمات  تمام 
بگذارد و سرانجام روز 22 شهریور ۱۳۶۹به آغوش میهن عزیز 

اسالمی بازگردد .
محافل ماهانه خاطره  »پایداری« معموال آخرین یک شنبه هر ماه 
در حوزه هنری یزد واقع در چهار راه فاطمیه، ابتدای خیابان آیت 

اهلل کاشانی، کوچه آزادی برگزار می شود .

»ساالر تکریت« رونمایی می شود


