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احصای 6340 حکم در سياست های کلی با هدف تفاهم با مجريان 
روی اقدامات کليدی

    ادامه از صفحه اول
در این كتاب، سیاس��ت  ها به محورهای مش��خص و متمایزی 
تبدیل ش���ده اند تا مجریان مختلف به خوبی بتوانند اقدامات 
راهبردی را كه در راستای اجرایی نمودن آنها الزم است تعریف 
و پیگیری نمایند. این سند گام اول برای ایجاد تفاهم با مجریان 
روی محورهای محتوایی و اقدامات كلیدی راهبردی است كه 
برای اجرایی شدن سیاست های كلی باید صورت پذیرد. تالش 
شده اس��ت در عین التزام به متن سیاست های كلی به صورت 
كامل، با ایجاد شکست محتوایی در متن، سیاست های كلی به 
احکامی تبدیل شوند كه به صورت مش��خص اقدام راهبردی 

متقنی را از مجریان اراده نماید. 
جبرائیلی ادامه داد: در این س��ند، احصای احکام در 36 سند 
سیاس��تی تاكنون از س��وی مق��ام معظم رهبری اب��الغ و نیز 
سیاست های كلی برنامه ششم توس��عه، انجام و گزارش شده 
است. در مجموع، 522 بند و 6هزارو340 حکم از این 37 سند 
سیاستی استخراج شده است. برای تهیه این سند، تمامی اسناد 
سیاست های كلی ابالغ ش��ده و نافذ كه در حال حاضر مبنای 
عمل دستگاه های اجرایی هستند، تحلیل محتوا شده و بر اساس 
تحلیل گزاره های فارسی، احکام معنادار قابل استخراج از آنها 

مشخص و در ذیل هر یک از بند  ها جانمایی شده اند. 
وی گام بع��دی این مرك��ز را تدوین نگاش��ت نه��ادی احکام 
سیاس��تی عنوان كرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاش��ت 
نهادی سیاس��ت های كلی بر مبنای این احکام است كه در آن 
دستگاه های اجرایی مس��ئول هر یک از احکام مشخص شده 

است و وفق آن، پیگیری الزم برای اجرایی شدن سیاست های 
كلی صورت خواهد پذیرفت. ان شاءاهلل به زودی بسته سیاستی 
هر دستگاه برای مدیران مربوطه ارسال می شود و مبنای تدوین 

گزارش های دوره ای ما از عملکرد دستگاه   ها خواهد بود. 
جبرائیلی در پایان از ارسال این مجموعه به تمامی مدیران ارشد 
كش��ور خبر داد و اظهار امیدواری كرد ك��ه در دوران جدیدی 
كه در عرصه مدیریت كشور آغاز شده، مجموعه دستگاه های 
كشور بتوانند گام های موثری در جهت تحقق سیاست های كلی 
نظام كه یک دس��تور كار ملی و تکلیف شرعی و قانونی تمامی 

كارگزاران نظام است، بردارند. 
گفتنی اس��ت مرك��ز ارزیاب��ی و نظ��ارت راهب��ردی اجرای 
سیاست های كلی نظام پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقالب 
اسالمی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت 
شکل گرفته و موضوع تبصره 3 از ماده 6 مقررات نظارت است 

كه توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است. 

      کتاب

كتاب »اينجا باالي تل، تكفيري ها 
مي رقصند« منتشر شد 

کت�اب »اينج�ا ب�االي ت�ل، تکفيري ه�ا مي رقصن�د« 
ش�امل زندگينام�ه ش�هيد مداف�ع ح�رم سيداحس�ان 
اس�ت.  ش�ده  نش�ر  ب�ازار  راه�ي  ميرس�يار 
كتاب »اینجا باالي تل، تکفیري ها مي رقصند« نوشته شیرین 
زارع پور ش��امل زندگینامه ش��هید مدافع حرم سیداحس��ان 
میرسیار به تازگي از سوي نشر 27 بعثت منتشر و راهي بازار نشر 
شده است. این كتاب نهمین عنوان از مجموعه »مدافعان حرم« 

است كه این ناشر چاپ مي كند. 
كتاب »اینجا باالي تل، تکفیري ه��ا مي رقصند« دربرگیرنده 
زندگینامه شهید میرسیار با روایت هایي از دوستان و خانواده 
اوست كه در قالب 12 فصل گردآوري و تدوین شده اند. پس از 
این فصول، وصیتنامه شهید، عکس ها و اسناد مربوط به وي نیز 

درج شده است. 
...........................................................................................................

 وضعيت بازيگر »گاندو«
 پس از ابتال به كرونا

خس�رو ش�هراز بازيگر سريال 
»گاندو« و »در کنار پروانه ها« که 
به کرونا مبتال شده، اين روزها در 

حال قرنطينه است. 
خسرو ش��هراز بازیگر سریال »در 
كنار پروانه ها« كه به دلیل ابتال به 
ویروس كرونا به بیمارس��تان رفته 
بود درباره وضعی��ت فعلي خود ب��ه مهر گفت: ح��دود پنج تا 
شش روز در بیمارستان اكباتان بس��تري و چند روز پیش هم 

مرخص شدم. 
وي ادامه داد: همچنان باید قرنطینه باشم و ادامه روند درمان را 

در منزل پیگیري و دارو مصرف مي كنم. 
شهراز درباره بازي در سریال »در كنار پروانه ها« هم گفت: چند 
سکانس از بازي من در این س��ریال باقي مانده است كه وقتي 

كاماًل خوب شدم مي توانم به كار برگردم. 
...........................................................................................................

 »شاهرگي براي حريم« 
روايتي از رشادت ها در دفاع از حرم

کتاب »ش�اهرگي ب�راي حريم« به ش�يوه و قال�ب خاطره 
نوش�ته ش�ده و خاطرات را به ص�ورت منس�جم از هنگام 
تولد تا زمان ش�هادت و حتي پ�س از آن در ب�ر می گيرد. 
سمانه خاكبازان نویسنده كتاب »شاهرگي براي حریم« با بیان 
این مطلب پیرامون مضمون این كت��اب به میزان گفت: كتاب 
»ش��اهرگي براي حریم« روایتي از زندگي شهید مدافع حرم 
حمیدرضا اسداللهي اس��ت، وي مترجمي توانمند بود كه در 
سوریه در كنار كار ترجمه به كار هاي عملیاتي نیز مي پرداخت. 
 این نویسنده كتاب ادامه داد: تسلط شهید حمیدرضا اسداللهي 
بر زبان عربي آن هم با لهجه س��وري س��بب ش��ده بود كه در 
بسیاري از عملیات هاي شناسایي حضوري فعال داشته باشد و 
بدین وسیله بار ها توانسته بود تیم همراهش را از خطر برهاند. 

كتاب »شاهرگي براي حریم« به س��بک زندگي شهید مدافع 
حرم حمیدرضا اسداللهي مي پردازد و سیره زندگي، اندیشه و 
تفکر وي را مطرح مي كند. از آنجا كه این شهید بزرگوار همواره 
در طول زندگي اش »امام زمان)ع��ج(« را مدنظر قرار مي داد، 
سبک زندگي خود را نیز بنا بر انتظار مهدویت و سربازي در سایه 

ایشان برنامه ریزي كرده بود. 
وي ابتدا داراي وضعیت شغلي خوبي بود و در وزارت بهداشت 
فعالیت مي كرد، اما به دلیل ارادتش نسبت به »امام زمان)عج(« 
از این وزارتخانه استعفا كرد و براي اینکه بتواند شرایط و زمینه 
را براي ظهور فراهم كند به سربازان مدافع حرم پیوست و در این 
زمینه براي نجات اسالم و گس��ترش عدل و همچنین برچیده 

شدن ظلم در مقابل داعش ایستاد.

پيامبراکرم)ص(:

بهترين کارها نزد خدا نماز به وقت 

اس�ت، آنگاه نيکي به پدر و مادر، 

آنگاه جنگ در راه خدا. 

)نهج الفصاحه، ص167، ح70(

روايت همايون اسعديان از تأثير ادبيات بر سينما 

مشکل اساسي سينماي ايران فيلمنامه است

کارگ�ردان باس�ابقه س�ينماي ايران ب�ا بيان اينکه مش�کل 
اساس�ي س�ينماي اي�ران فيلمنام�ه اس�ت، ب�ه اي�ن نکته 
اش�اره ک�رد ک�ه م�ا در س�ينماي اي�ران آن ب�اروري و آن 
ادبيات غن�ي را ک�ه بتواند به س�ينما کم�ك کن�د، نداريم. 
همایون اسعدیان، كارگردان س��ینما و تلویزیون در یک گفت و گو 
درباره نقاط ضعف سینماي ایران گفت: اگر نگاه كنید در غرب فیلمي 
مثل »روز شغال« ساخته مي شود كه متکي بر یک رمان جاسوسي 
بسیار جذاب است. آن نویسنده كه »روز شغال« را نوشته )فردریک 
فورس��ایت( در MI6 بوده و تمام این تجربه را دارد و تعدادي رمان 
جذاب جاسوسي نوشته  است. از طرف دیگر فرض كنید كه هانریش 
بل را با نوع دیگري از رمان داریم و كسان دیگري را به گونه  دیگري 
داریم و همه  قابلیت هاي سینمایي دارند. فیلم هاي سینماي امریکا 
را اگر نگاه كنید »پدرخوانده« و بسیاري از آنها متکي بر یک رمان 
هستند. نمي گویم كه اورجینال ندارند، اورجینال هم دارند اما خود 
این غناي ادبیاتي كه به سینما كمک مي كند را- به دوستان نویسنده  

من برنخورد- متأس��فانه ما در ای��ران نداریم. وي افزود: دوس��تان 
فیلمنامه نویس ما دارند از این راه ارتزاق مي كنند و به دلیل آن شیوه 
زندگي اي كه دارند و دستمزدي كه مي گیرند نه فرصت آن تحقیق و 
نگارش را دارند و نه آن وقت را دارند كه براي یک كاري دو، سه سال 
وقت بگذارند. مگر براي یک فیلمنامه چقدر به آنها دستمزد مي دهند 
كه دو، سه سال را براي یک فیلمنامه بگذارند، سریال كه جاي خود 
دارد! ما در این پایه دچار مش��کل هستیم. در موضوع اقتباس ادبي 
هم دچار مشکل با نویسندگان هستیم، برخي آنچنان به رماني كه 
نوشته اند حس��اس هستند كه ش��ما اگر بخواهید یک خط از آن را 
جا به جا كنید دچار مش��کل مي ش��وید. در حالي كه مِن كارگردان 

موظف هستم روح آن اثر را حفظ كنم و با آن جلو بروم. 
اسعدیان اضافه كرد: وقتي فیلم »جنایت و مکافات« را مي سازند 
لزوماً كلمه به كلمه  »جنایت و مکافات« داستایوفس��کي نیست 
یا وقتي »هملت« را مي سازند كه كارگردان هاي بزرگي در دنیا 
این كار را كرده اند، یک نفر آن سکانس معروف بودن یا نبودن را 
در تاالر قصر مي گیرد و یک كارگردان روس��ي هم این را در كنار 
صخره هاي دریا مي گیرد. شکسپیر زنده نیست كه به آن اعتراض 
كند اما دیگران هم كه نگاه مي كنند مي گویند كه روح اثر حفظ 
شده  است و كسي با این جابه جایي مش��کلي ندارد و مي گویند 
چقدر خوب كه ما این درونیات خروشان شخصیت هملت را در 
كنار صخره هاي دریا و این امواج خروشان بهتر احساس مي كنیم. 
در واقع اجازه مي دهد به روح اثر نزدیک ش��وید و در »جنایات و 
مکافات« یک جور اتفاق افتاده و در »جنگ و صلح« و رمان هاي 

مختلفي كه داشتیم یک جور دیگر.

     سينما

     خبر

نويد پارسا     ديده بان 

حسين مسافر آستانه عنوان کرد 

تئاتر در ايران با ساير علوم در ارتباط نيست
 توقع از فرهنگستان هنر اين بود که عقاليي در آن گرد هم جمع شوند 

تا خألها و مسائل هنر را پر و برنامه ريزي کنند
ارتب�اط  در  عل�وم  س�اير  ب�ا  تئات�ر  اي�ران  در 
نيس�ت، زي�را در دانش�گاه هاي م�ا ه�م ارتباط�ي 
بي�ن تئات�ر ب�ا س�اير عل�وم برق�رار نمي ش�ود. 
حس��ین مسافر آس��تانه، مدیر باس��ابقه تئاتر و هنرهاي 
نمایشي با بیان این مطلب درباره عدم تعامل هنر نمایش 
با سایر علوم به مهر گفت: یک سال به جشنواره ادینبورو 
رفتم و خیلي عالقه من��د بودم كه ببینم این جش��نواره 
بزرگ و عظیم كه از همه كش��ورهاي دنی��ا در آن حضور 
دارند، چگونه اداره مي شود و سازمان این جشنواره به چه 
شکل است. بعد از تالش هاي بسیار با دبیر جشنواره قرار 
مالقات گرفتم. در آن مالقات متوجه ش��دم برنامه ریزي 
جشنواره از قبل و به درستي توس��ط شورایي متشکل از 
هنرمندان تئاتر، فیلسوف، جامعه شناس، رجل سیاسي 
و به طور كلي نظریه پردازان ام��ور فرهنگي، اقتصادي و 
سیاسي انجام شده و این شورا اهداف سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي و نوع رابطه با دیگر كش��ورهاي دنیا را تعریف و 
مشخص كرده است. بر اس��اس این برنامه ریزي و اهداف 
دبیران مختلف از كشورهاي دیگر برنامه هاي خود را جهت 
تحقق اهداف جشنواره به ش��ورا ارائه مي دهند و شورا بر 
اس��اس این برنامه ها یک نفر را به مدت 10سال به عنوان 

دبیر جشنواره انتخاب مي كند. 
وي افزود: متأسفانه در ایران از اصل مبنایي براي تعامل میان 
مسئوالن و تصمیم گیرندگان با هنرمندان وجود ندارد، اگر 
هم هست شخصي اس��ت و برنامه اي براي این تعامل وجود 
ندارد. هیچ برنامه فرهنگي مشخصي وجود ندارد كه به وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمي گفته شود مصوبات فرهنگي نظام 
اینهاس��ت كه در آنها روند فرهنگي، اقتصادي و سیاس��ي 
مشخص است تا براي اجراي این مصوبات برنامه ریزي كند. 
در ایران تنها وزیر ارش��اد انتخاب مي ش��ود كه همه چیز بر 

گردن او انداخته شود. 
مسافر آس��تانه در ادامه عنوان كرد: اصل نظ��ارت در تمام 
كشورها وجود دارد ولي چون ما برنامه ریزي نداریم، چگونگي 
نظارت را نمي دانیم و شخصي و س��لیقه اي عمل مي كنیم. 
این شکل نظارت نه تنها ما را به اهداف مان نزدیک نمي كند 
بلکه از اهداف مان دور هم مي كند. در كشورهاي پیشرفته 
چون نظارت داراي برنامه و ش��فاف است به عنوان سانسور 
شناخته نمي شود ولي ما در ایران همه چیز را پنهان مي كنیم 

و با اعمال نظر ش��خصي خود رو به جل��و مي رویم. در ایران 
تئاتر با س��ایر علوم در ارتباط نیس��ت، زیرا در دانشگاه هاي 
ما هم ارتباطي بین تئاتر با س��ایر علوم برقرار نمي شود. در 
دانشکده هاي هنري ما حتي رش��ته ها هم ارتباط سازماني 
با هم ندارند. در دانش��گاه ته��ران رابطه اي بی��ن مدیران و 
دانشجویان دانشگاه ادبیات و هنرهاي زیبا كه ساختمان شان 

مجاور یکدیگر است، وجود ندارد. 
این مدیر هنري اف��زود: توقع من از فرهنگس��تان هنر این 
بود كه عقالیي در آن گرد هم جمع ش��وند تا این خألها را 
پر و برنامه ریزي كنند. نوك پیکان ما مدام متوجه مجریان 
نظیر وزیر ارشاد، معاون هنري و غیره است و این امر دردي 
را درمان نمي كند. مقام معظم رهبري بارها فرمایش��ات و 
تذكرات فرهنگي خیلي جدي اي داشته اند كه اگر مسئوالن 
توصیه هاي فرهنگي ایش��ان را تبدیل به یک برنامه كنند و 
معتقد باش��یم و اجرا كنیم، به دور از هر نوع نگاه سیاسي، 
دچار وضعیت نابسامان كنوني نخواهیم بود. منفعت طلبي، 
فرص��ت طلبي هاي آني و ن��گاه جذب سیاس��ي نمي تواند 
براي ما برنامه ایج��اد كند. بي توجهي به ام��ور فرهنگي بر 
اثر بي برنامگي و بي باوري ش��کل مي گی��رد. فهم فرهنگي 
یعن��ي برنامه اي براي خألها وجود داش��ته باش��د و به این 
برنامه ها و اجراي آنها باور داشته باشیم. االن هیچ برنامه اي 
وجود ندارد كه در ازاي اجرا نشدن آن بخواهیم یقه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي را بگیریم. بودجه مشکلي را حل 
نمي كند، همین االن با همین بودجه هم مي توان به خوبي 
تئاتر كشور را حمایت كرد ولي براي آن برنامه وجود ندارد 
و س��لیقه اي عمل مي شود. یکسري مس��ئوالن از جاهایي 
مي آیند كه نمي دانند به كجا آمده اند. مش��کل باید فراتر از 

اینها حل شود.

    نمايش

»رسم جهاد« به چاپ پنجم رسيد 
چ�اپ پنج�م کت�اب »رس�م جه�اد«؛ تجربه ه�اي کار جمع�ي در 
جهاد س�ازندگي به هم�ت انتش�ارات »راه يار« راهي بازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ پنجم كتاب »رسم جهاد«؛ تجربه هاي كار جمعي در جهاد 
سازندگي به روایت مرحوم مهندس حسینعلي عظیمي با تحقیق و تدوین علي 
مشایخي، محمدرضا حسیني و محسن جعفري و به همت انتشارات »راه یار« راهي 
بازار نشر شد. بنابرین گزارش، در بخشي از پیش گفتار این كتاب به قلم محسن 
جعفري مي خوانیم: »خودمان هم هنوز دقیق نمي دانیم جهاد چگونه شکل گرفت، 
چگونه استمرار پیدا كرد و چگونه منحل شد، جهاد چه بود و چرا ما دیگر نمي توانیم 
نهادي كارآمد، مردمي و فراگیر نظیر آن را در كش��ور ایجاد كنیم. در عین حال 
متأسفانه تاكنون براي دانشگاه و حوزه مطالعه این نهاد یا دیگر نهاد هاي برآمده از 
انقالب اسالمي، این موضوع مهم نشده است. این كتاب با اتکا به روش تجربه نگار 
و رجوع به خود جهادگران، مانند دیگر تالش هاي مع��دودي كه در باب مطالعه 
جهادسازندگي انجام شده، به دنبال آن است كه این نهاد انقالبي را بازشناسد. براي 
این منظور مجموعه مصاحبه هایي با مهندس حسینعلي عظیمي انجام شد. بررسي 
دیدگاه ها و اظهاراتشان در باب مدیریت جهادي نش��ان مي داد ایشان آرا و افکار 
بدیعي درباره فرآیند ها و ساختار هاي حاكم بر نهاد جهادسازندگي دارند و سال ها 

درباره چیستي ابعاد ساختاري سازماني و نهادي جهاد تأمل كرده اند. 
مصاحبه كنندگان در ای��ن كتاب تالش كردن��د با كمترین دخال��ت و ایجاد 
سوگیري، اندوخته دانش��ي مهندس عظیمي را ثبت و آن را در قالب مقوالتي 
برآمده از خود مصاحبه فهرست بندي و تدوین كنند، بنابراین بسیاري از مقوالت 
و مفاهیم و بخش هاي كتاب، حاصل تأمالت مهندس عظیمي اس��ت و اساساً 
هدف محققان نیز این نبوده كه با قرار دادن محتواي مصاحبه ها در قالب دانش 

مدیریت موجود همان را بازتولید كنند.«

نگاهي آسيب شناسانه به توليد سريال در معاونت استان هاي سيما 

سري دوزي در كمين سريال سازي! 
 اگر کميت در توليد سريال هاي معاونت استان هاي سيما بر کيفيت غلبه پيدا کند 

با انبوهي آثار روبه رو خواهيم بود که صرفًا پخش شده و مخاطب حتي اسم آن را نشنيده است!

    جواد محرمی
تولي�د س�ريال ب�ا موض�وع ش�خصيت هاي 
ملي چندي اس�ت که در دس�تور کار معاونت 
اس�تان هاي رس�انه ملي قرار گرفته و در اين 
باب چند س�ريال هم س�اخته ش�ده است اما 
اي�ن اي�راد و نگران�ي درب�اره اي�ن رويک�رد 
صداوسيما وجود داشته و دارد که نگاه بخشي 
و حاش�يه اي ب�ه قهرمان ها و ش�خصيت هاي 
ملي براي توليد س�ريال مي توان�د به کيفيت 
اي�ن آثار لطم�ه ج�دي وارد کند، ب�ا اين حال 
اينکه رس�انه ملي ب�ه اين اصل مه�م پي برده 
که واجب اس�ت در سريال س�ازي به ايران به 
عنوان يك جغرافياي ب�زرگ و متنوع از اقوام 
و فرهنگ ه�اي مختلف ن�گاه کن�د، رويکرد 
قابل تحس�يني اس�ت اما اگر قرار باش�د اين 
س�ازمان کيفيت آثار نمايش�ي را ارتقا ندهد، 
عماًل در صرف بودجه و انرژي به خطا رفته است. 

   لزوم کيفيت سنجي مداوم آثار
معاون امور اس��تان هاي صدا و سیما در صفحه 
مجازي اش به اقداماتي براي ساخت سریال هایي 
با معرفي قهرمانان ملي همچون آیت اهلل صدوقي 
و آیت اهلل طالقاني اشاره كرده است. صداوسیما در 
حالي تولید سریال درباره شخصیت هاي ملي را به 
معاونت استان ها واگذار كرده كه این معاونت در 
دو سال اخیر سریال هایي چون »بانوي سردار« 
تولید صدا و سیماي مركز اس��تان چهار محال 
و بختیاري را تولید كرده اس��ت. بانوي س��ردار 
بخش��ي از زندگي بي بي مریم ملقب به س��ردار 
مریم را روایت مي كند كه با ایس��تادگي مقابل 
ظلم خوانین مناطق زاگرس بین مردم محبوبیت 
زیادي پیدا كرد. علي مردان خان فرزند او هم با 
وحدت بخش��یدن بین اقوام ترك و لر، توانست 
مقابل نیروهاي انگلیسي كه از حمایت حکومت 
مركزي برخوردار بودند، بایس��تد. همچنین از 
تولیدات این معاون��ت »صبح آخری��ن روز« با 
موضوع زندگي شهید شهریاري بود كه از سوي 
مركز زنجان تولید شد. هر دوي این آثار در جذب 
مخاطب تا حد زیادي كم فروغ ظاهر شدند و این 
كم فروغ بودن را مي توان در اغلب سریال هایي 
كه معاونت استان ها تولید مي كند مشاهده كرد. 
نیاز به كیفیت سنجي آثار این معاونت موضوعي 
است كه اگر مورد غفلت واقع شود، شاهد ارتقاي 
سطح كیفي آثار در آینده نخواهیم بود و اگر قرار 
باشد صرفاً كار كیفیت سنجي به روابط عمومي ها 
سپرده ش��ود به طور عادي ش��اهد سفیدنمایي 

خواهیم بود و نتیجه از همین حاال معلوم است. 
علي دارابي، معاون امور اس��تان هاي صدا و سیما 
اخیراً به بهانه هفته دولت درباره سریال هاي این 
معاونت و اقداماتي كه در راه اس��ت، توضیحاتي 
ارائ��ه داده و در صفح��ه  مجازي اش مي نویس��د: 
»این هفته همیشه یادآور دو مرد بزرگ در تاریخ 
معاصر كشورمان است، ش��هیدان رجایي و باهنر 
كه این هفته هم به مناسبت سالروز شهادت آنها 
نامگذاري شده و جا دارد این هفته را خدمت همه 
كاركنان و مدی��ران خدمتگزار تبری��ک بگویم و 
براي دولت جدید آرزوي موفقیت كنم. شهیدان 
رجایي و باهن��ر دو معلم ساده زیس��ت، با اخالق، 
جهادي، پاكدست و ایثارگر، الگوي مناسبي براي 

خدمتگزاران و مسئوالن هستند.«
وي در ادامه با بیان اینکه همواره یادآور شده یکي 
از شیوه هاي مناسب و به روز براي شناخت بیشتر 
این شخصیت ها و شناساندن آنها به نسل حاضر و 
صد البته كارگزاران و دولتمردان امروز، استفاده 
از قالب نمایش است، عنوان مي كند: »فیلم هاي 
كوتاه و بلند و س��ریال هایي كه همه یا بخشي از 
زندگي قهرمانان واقعي را به تصویر بکشد و در این 
بین، »راز ناتمام« از همین دست آثار است كه با 
محوریت زندگي شهید باهنر در صدا و سیماي 
مركز كرمان تولید مي شود؛ سریالي كه روزهاي 
پایاني تصویربرداري را پش��ت سرگذاشته و به 
زودي آماده پخش خواهد شد و در تالش است 
رازهاي ناگفته اي از زندگي این دولتمرد بزرگ را 

برایمان تعریف كند.«
    مخاطب�ان کج�اي توليدات اس�تان ها 

هستند!
تولید فیلم و س��ریال با موضوع شخصیت هاي 
ملي و حوادث تاریخ��ي از چالش هایي بوده كه 
همواره به عنوان یکي از نقاط ضعف در تولید آثار 
نمایشي از آن یاد شده است و اینکه معاونت امور 
استان هاي سازمان صداوسیما مي كوشد به هر 
طریقي درباره شخصیت هایي چون دانشمندان 

هسته اي و شهداي بزرگي چون رجایي و باهنر 
دست به تولید اثر بزند في نفس��ه رویکرد قابل 
ستایشي است اما اینکه چه حجمي از مخاطب 
درگیر تماش��اي این آثار شوند به طور مستقیم 
بستگي به كیفیت این آثار دارد. به نظر مي رسد 
در تولید این آثار بحث كمیت دست برتر را دارد 
و صرف اینکه بودجه به تولید آثاري از این دست 
اختصاص یاب��د و تولیداتي انجام ش��ود، هدف 
اصلي تعیین ش��ده اس��ت، حال آنکه آثاري از 
این دست باید پیش از تولید در مرحله پژوهش 
و تحقیق ق��رار گیرند و نقاط ضعفي كه س��بب 
مي ش��وند این آثار با اس��تقبال مخاطب مواجه 
نشوند، مورد بررسي و آسیب شناسي جدي قرار 
گیرند. بدیهي است كه قرار نیست تولید این آثار 
صرفاً به عنوان بیالن كار مدیران در اولویت باشد 
و اثرگذاري و ارتباط مخاطب گسترده با آن باید 

جزو اهداف اولیه باشد. 
معاون امور استان ها در یادداشت خود به اقدامات 
این معاونت در تولید آثاري با محوریت قهرمانان 
ملي و شخصیت هاي شناخته شده معاصر پرداخته 
و آورده است: »ناگفته نیس��ت كه مركز سیماي 
استان ها همواره در معرفي قهرمانان استان ها در 
عرصه هاي مختلف پیشگام بوده است، به طوري 
كه سریال هاي »جالل 1 و 2« كه برهه اي از تاریخ 
انقالب را روایت و مخاطبان را با ش��خصیت هایي 
همچون آیت اهلل ش��هید قاضي و آیت اهلل ش��هید 

مدني و شهید علي تجالیي آشنا كرد.«
در نوش��تار دكتر دارابي به دیگ��ر مجموعه هاي 
سیماي استان ها مانند »صبح آخرین روز« اشاره 
شده كه درمورد زندگي شهید مجید شهریاري 
در زنجان تولید شد و از كودكي تا زمان شهادت 
شهید هسته اي و افتخار علمي كشور را به تصویر 
كشید. همچنین سریال »س��نجرخان« كه در 
حال تصویربرداري اس��ت. او بحران و فشار هاي 
زیاد اشغالگران را تحمل نکرد و سرانجام به جنگ 
میان سنجرخان و انگلیسي ها انجامید كه در این 
راه پیروز شد. معاون امور استان هاي رسانه ملي 
افزوده است: »در حال حاضر ساخت مجموعه هاي 
نمایشي درباره چهره ها و قهرمانان دیگري نیز در 
دس��تور كار معاونت امور استان هاست و بر این 
اس��اس نگارش فیلمنامه مجموعه هایي درباره 
زندگي ش��هیدان زین الدین، دوران، لش��کري 
و آیت اهلل صدوق��ي و آیت اهلل طالقان��ي در حال 

پیگیري است.«
    نقش روابط عمومي هاي سيما 

نکات مورد اش��اره معاون اس��تان هاي سیما تا 
حدودي مي تواند در رونق سریال سازي در اقصي 
نقاط كشور امیدواركننده باشد، به شرطي كه با 
تمهیدات و تدابیر خاص شاهد ارتقاي كیفیت 
این آثار نیز باشیم و دس��ت كم چند اثر از میان 
آثاري كه از س��وي معاونت اس��تان هاي سیما 
ساخته مي شوند بتوانند با اتکا بر كیفیت مناسب 
در حافظه جامعه ماندگار شوند، هرچند رسانه 
ملي مدت هاست در تولید سریال هاي ویژه و الف 
نیز دچار چالش جدي است و به نظر مي رسد در 
اینباره دست به آسیب شناسي جدي نزده است 
و نقش رواب��ط عمومي هاي س��ازمان كه اغلب 
وظیفه خود را س��فیدنمایي تعیین كرده اند در 

این روند بي تأثیر نیست.

اينك��ه رس��انه مل��ي به اي��ن اصل 
مهم پي ب��رده كه واجب اس��ت در 
سريال س��ازي به ايران ب��ه عنوان 
ي��ك جغرافياي ب��زرگ و متنوع از 
اقوام و فرهنگ ه��اي مختلف نگاه 
كند، رويكرد قابل تحس��يني است


