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کار تخصصی روی نقشه راه سال 97
ســخنرانی نوروزی رهبر انقالب در آغاز هر ســال 
به نقشــه راه آن سال معروف است، چرا که رهبری هر 
سال در سخنرانی نوروزی کارنامه نظام را ارائه فرموده، 
چشم  انداز سال جاری را ترسیم و انتظارات برای رسیدن 
به آن را برشمرده، اشکاالت و نارسایی ها را آسیب  شناسی 
نموده و معموالً اصول، شاخص  ها، دستاوردها، اهداف و 
آرمان های انقالب و نظام را در سطحی گسترده تبیین 

و تشریح می فرمایند. 
از صداوسیما و مستندسازان انتظار می رود درباره 
محورهای مهم نقشه راه 97 که در این سخنرانی ارائه 
گردیده تمرکز نموده و به صورت تخصی و روشــنگرانه 

محورها را تجزیه و تحلیل و آگاهی بخشی نمایند.   
درباره هر کدام از ســرفصل ها هزاران سخن وجود 
دارد که امید اســت مستندسازان در جهت روشنگری 
و افشــاگرِی هر چه بیشتر تالش نموده و مصادیق این 
ســرفصل ها را به تصویر کشیده و البته راهکارهای رفع 

موانع را نیز ارائه نمایند. 
پرهیز از کارهای مقطعی

 و مناسبتِی صرف 
معموالً روال کار این گونه اســت که صداوسیما و 
برخی رســانه  ها روی موضوعات مختلف صرفاً مقطعی 
و مناســبتی کار می کنند و خارج از این محدوده کمتر 
بــه موضوع ورود می کنند مثاًل درباره امام خمینی)ره( 
در ایام نزدیک به ســالگرد ارتحال می پردازند یا درباره 

پیروزی انقالب، دهه فجر کار می شود و...
با توجه به حســاس بودن و عظیم بودِن چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران انتظار است بدون 
وقفه و خستگی  ناپذیر در عرصه تبیین معارف و تشریح 
دســتاوردهای انقالب اسالمی تالش شود و از کارهای 
مقطعی و مناســبتِی صــرف اجتناب گــردد. امید به 
مستندسازان بیشتر است به دلیل آنکه معموالً کارشان 
مناسبتی و مقطعی نیســت و تولیداتشان در خارج از 

مناسبت هم پخش و منتشر می شود.
البته ناگفته نماند که قصد ما زیر سؤال بردِن کارهای 
مقطعی و مناسبتی نیست چرا که این کارها هم به جای 
خود ارزشمند هستند اما انتظارات در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی فراتر از این اقدامات اســت و 
امید است امســال شاهد شکل  گیری نهضتی فراگیر و 

همه جانبه در زمینه روشنگری انقالبی باشیم. 
تحقق انتظارات رهبری از فرهنگ سازان

رهبر انقالب در سخنرانی  های مختلف انتظاراتشان از 
قشرهای مختلف در عرصه حمایت از تولید ملی را تبیین 

فرموده  اند که از جمله مخاطبان فرهنگ  سازان هستند.
برخی از انتظارات معظم  له از این قشر عبارتند از:

- تحقیق در مورد راه مبارزه با ترجیِح کاالی خارجی 
بر کاالی ساخت داخل در دانشگاه، 1385/08/18

- اهتمام جدی در زمینه فرهنگ سازی برای مصرف 
کاالهای ســاخت داخل از جانب صداوســیما و دیگر 

دستگاه های تبلیغاتی، 1391/01/15 
- فرهنگ ســازی بــرای مصرف تولیــد داخلی، 

1391/02/10
- در خدمِت تولید ملی قرار گرفتِن فرهنگ سازان 

جامعه و تبلیغاِت صداوسیما، 1391/02/10
مورد اول را صداوســیما و مستندسازان می توانند 
با دانشــگاهیان تعامل نموده و نتایج تحقیقات شــان را 
تشــریح نموده، بازتــاب داده و درونمایه تهیه برنامه و 

مستند قرار دهند. 
موارد بعدی نیز  به صورت مســتقیم به صداوسیما 
و فرهنگ سازان مربوط می شــود که امید است اهتمام 

جدی داشته باشند.
نکته حائز اهمیت در ایــن میان آنکه همان گونه 
که مالحظه می شــود. این سرفصل ها مربوط به سال ها 
قبل هســتند و اصرار مکرر رهبری بر حمایت از تولید 
ملی در ســال های اخیر احتماالً حکایت از آن دارد که 
فرهنگ  سازی کافی و قانع کننده هنوز در این عرصه انجام 
نشده است و نیاز به تقویت تولید ملی در عرصه گسترده 

بیش از پیش وجود دارد.    
ناگفته نماند که کارهــای ارزنده  ای نیز تا به حال 
انجام شده است. مثاًل چند کار تبلیغی ساخته شده که 
در خالل پیام های بازرگانی پخش می شود و یا تلویزیون 
شب عید امسال تصاویری را پخش کرد که اقبال عمومی 
به جنس داخلی را نشان می داد، به این صورت که پیش 
فروشندگانی می رفت که کاالی ایرانی می فروختند و ابراز 
می داشــتند امسال تنوع و قیمت تولید داخلی و اقبال 
مردم به آن خوب بوده است. ما منکر این حرکات خوب 
نیستیم اما برای رســیدن به وضعیت مطلوب نیازمند 
برنامه  های پررنگ تر و عمیق تر و همه  جانبه  تر همراه با 

تکرار بیشتر در کل سال هستیم. 
دربــاره تبلیغات و پیام  هــای بازرگانی نکته دیگر 
آنکه تخفیف  های ویژه در تبلیغات برای کاالهای ایرانی 
در صداوســیما راهکار دیگری اســت که امید است در 
دســتورکار قرار گیرد. چرا که شــنیده ها حاکی از آن 
اســت که هزینه تبلیغات نفس گیر و سرسام  آور است، 
لذا اغلب کارخانه  های بزرگ و برندهای معروف توانایی 
پرداخت آن را دارند و همین امر باعث شده تا تبلیغاتی 

که پخش می گردد منحصر به آنها باشد.  

19 اســفند ســال قبل، وقتی نشست خبری 
معاون سیما و مدیران شبکه های تلویزیون برگزار 
شــد و همه آنها به طور مفصــل درباره برنامه های 
خود برای تعطیالت طوالنی مدت آغاز سال جدید 
صحبت کردند، بارزترین نکته، تکراری بودن نام ها 
و عناوین بود؛ دورهمی، مردان آهنین، کاله قرمزی، 
پایتخت، دیوار به دیوار، فیلم های سینمایی داخلی و 
خارجی و... برنامه هایی هستند که سال های قبل هم 
توسط این مدیران یا اسالف آنها اعالم شده بودند. 
حتی برنامه های گفت وگو محوری هم که برای 
ســال تحویل یا قبل و پس از آن تهیه شــدند نیز 
مشابه سال های قبل اجرا شدند. همه آنها با دعوت 
از سلبریتی ها یا چهره های مشهور و غیرمشهور در 
حوزه های ورزشی و بازیگری و خوانندگی روی آنتن 
رفتند؛ درست مثل سال های قبل. افرادی که اغلب 
آنها به زندگی الکچری و مصرف گرایی مبتال هستند 
اما قرار بود با حضور در این برنامه ها به مردم درس 
زندگی و ســبک زندگی بدهند! غافل از اینکه نیاز 

بصری- تنها بخشی که برای آن نامزد دریافت سیمرغ بلورین از سی و ششمین جشنوارۀ فیلم فجر شد- از فیلم 
»ایستاده در غبار« )1394( ضعیف تر می نمود، با این همه فیلم درخور توجه و مهمی است که در جشنوارۀ فیلم 

فجر آنچنان که باید دیده نشد.
امــا از زاویــه ای دیگر توجه به پیام و محتوای فیلم »التاری«، به ویژه با آغاز ســال جدید و نامگذاری آن به 
عنوان ســال »حمایت از کاالی ایرانی« و مضمون غیرت نســبت به وطن، چه در زمین فوتبال و ورزش و چه در 
زمینۀ اقتصاد و حمایت از تولید داخلی، با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب و اولویت های ملی و میهنی، اهمیتی 
دوچندان می یابد. به طور محسوس در صحنه های پایانی فیلم، آنجا که موسی )مربی فوتبال امیرعلی و از رزمندگان 
دفاع مقدس( در حمایت از غیرتمندی امیرعلی که به خون خواهی نامزدش )نوشین( - که به دست قاچاقچیان 
در یکی از شیخ نشینان امارات متحده به قتل رسیده است - مسبب این وضع )قاچاق دختران به امارات( را به 

نوعی از قصور و غفلت خود می داند و می گوید؛
 »اون وقت )زمان جنگ( نذاشتم یک قرون پول از بیت المال جابه جا بشه. حتی با خودکار سازمانی امضای 

شخصی نزدم... حاال فقط غفلت کردم، حواسم نبود...«
 این غفلت و حواس پرتی دلسوزان و برخی مسئوالن، از جمله در مسئله قاچاق، آنجا مهم تر می نماید که اتفاقاً 
پدر نوشین )آقا رضا( خود از تولید کنندگان داخلی بوده و احتماالً تنها یک نمونه از هزاران نمونه ای است که به 
واسطۀ قاچاق پوشاک ورشکست شده، کارش به دست فروشی در خیابان کشیده و در نهایت برای خالص شدن 
از پولی که نزول کرده مغبون و فریفته قاچاقچیان و شیخ نشینان فاسدی می شود که به گفتۀ مرتضی )دوست 
موســی در دوران دفاع مقدس و افســر امنیتی امروز( کارشــان فقط فحشاء و قاچاق دختران جوان به این شیخ 
نشین نیست که در تمام زمینه ها از قاچاق اسلحه و مواد مخدر گرفته تا پول شویی و حمایت مالی از افراط گرایان 
تکفیری و داعشی برای خود چه بروبیایی که تشکیل نداده و چه برج ها که نساخته اند. برج هایی که به قول دوست 
دیگر موســی و مرتضی )راننده تاکسی مقیم دبی(، از فساد همین شیخ نشینان و مزدوری شان برای دولت های 

استعمارگر غربی از ریگزار های جنوب خلیج فارس سر برآورده اند؛
 »گول این برجها رو نخور، اینجا ریگزاره... همه چیزو با پول خریدن. برج، فوتبال، موزۀ لوور...«

 اما اهمیت این غیرتمندی و وطن دوستی که در »التاری« در قالب ناموس پرستی مطرح می شود از جنبۀ 
دیگری نیز مهم و قابل تأمل می نماید و آن زمان و شرایطی است که بر منطقه و خواه- ناخواه بر کشور ما تأثیر 
گذار اســت. در شــرایطی که دشمنان قدیمی و قسم خوردۀ ما و در رأس آنها ایاالت متحده و بریتانیا به واسطۀ 
مزدوران و ایادیشــان در منطقه، کمر به شکســتن نهضت آزادی خواهی و مقاومت مردم منطقه بسته اند و اینک 
که از برجام فقط نامی باقی مانده و نوک تیز هجمه های دشــمنان، متوجه تحریم ها و ورشکستگی اقتصاد ایران 
به عنوان هســتۀ مرکزی مقاومت و آزادی خواهی مردم منطقه اســت، اولویت در حمایت از تولید داخلی و ایجاد 
توازن در تجارت با دیگر کشورها- از چین و ترکیه گرفته تا اروپا و شیخ نشینان خلیج فارس- باید در مرکز توجه 
مســئوالن نظام و دلســوزان وطن قرار گیرد. اینکه این بار غفلت و حواس پرتی این مسئوالن به ویژه از معضل 
قاچاق و رانت های مافیایی و به ویژه در ورود کاالی قاچاق، مسئله ای نیست که سال ها بعد حتی با منطق انقالبی 
و شــیوه های دفاع مقدســی موسی و همرزمانش برطرف شود. چنان که در پایان فیلم، موسی به طریقی نمادین 
سردستۀ باند قاچاق دختران در دبی )هالل بن حمد( را به هالکت می رساند و اگر این شیوه ها جوابگو باشند باید 

هم اکنون به عنوان راه حلی برای مبارزه با قاچاق ارز و کاال در ایران، از آن استفاده کرد.

فرزاد میرحمیدیالتاری از زاویه ای دیگر

نگاهی به آنچه نوروز امسال در تلویزیون گذشت

از حاشیه های »پایتخت« تا برنامه های تکراری
آرش فهیم ✍

اصلی امروز ما در عرصه فرهنگ و رســانه، کشف و 
معرفی الگوهای کارآمد و اصالح گر اســت؛ حضور 

چنین افرادی در این برنامه ها بسیار کمرنگ بود.
البته تکرار و کلیشه، لزوما منفی نیست و دلیل 
استفاده از این برنامه ها هم این بود که قبال امتحان 
خود را در »جذب مخاطــب« پس داده بودند. اما 
حتی باز تولید موفق ترین محصوالت نیز باید همراه 
با نوسازی و به روزرسانی باشند تا موجب تحرک و 
پویایی فرهنگ در بین مردم شــوند. به ویژه اینکه 
تعطیالت طوالنی مدت نــوروز، یک مقطع زمانی 
راهبردی برای رسانه ملی محسوب می شود. چون 
در این روزها آمار مخاطب صداوسیما افزایش می یابد 
و این موضوع، یک فرصت خیلی مناسب برای رسانه 
ملی است تا تأثیرگذاری و جریان سازی فرهنگی و 
اجتماعی خود را افزایش دهد. نکته دیگر اینکه به 
هر حال، برنامه های نوروزی، نقش نوعی سرآغاز را 
دارند و شــبکه ها و گروه های مختلف، می توانند با 
اســتفاده خوب از این موقعیت، توجه مردم را برای 
ادامه سال، جلب کنند. همچنانکه برخی از برنامه ها 
و مجموعه هــای پرطرفدار، اولین بار به عنوان یک 
ویژه برنامه نوروزی خود را معرفی کردند و به خاطر 
حجم زیاد مخاطب، فصل های بعدی آنها نیز تولید 

و پخش شد. 
بگذارید »پایتخت« آباد بماند!

سیروس مقدم، کارگردان مجموعه »پایتخت« در 
سال 93 و در پی تولید و پخش تحسین برانگیز فصل 
سوم این سریال صراحتا با ادامه ساخت قسمت های 
بعــدی آن مخالفت کرده بــود. او در گفت وگویی 
کــه همان موقع با نگارنده انجــام داد و در همین 
صفحه هم منتشر شد، گفته بود: »به اعتقاد بنده، با 
»پایتخت 3«، سه گانه پایتخت ها کامل شده است. 
می شد با پایتخت های دیگر به روند »پایتخت«سازی 
تا ســال ها ادامــه داد، اما دلــم می خواهد خاطره 
خوش پایتخت ها، در ذهن مردم باقی بماند.« یعنی 
کارگــردان این مجموعه نیز پیش بینی می کرد که 

ادامه پیدا کردن این سریال سبب ضعف آن خواهد 
شد و شد. درحالی که »پایتخت3« یکی از بهترین 
ســریال های تاریخ تلویزیون ایران به شمار می رود، 
»پایتخت4« هم از نظر ساختاری و هم محتوایی به 
طور آشــکاری افت پیدا کرد و مسیر این تنزل در 

»پایتخت5« هم ادامه یافت. 
همه جذابیت این ســری از پایتخت، به خاطر 
عقبه درخشــان این مجموعه است. در سه قسمت 
اول »پایتخــت« ســاختار درام و کمــدی پاک با 
فرهنگ و زیســت- بوم و آداب بخشی از سرزمین 
ایران و همچنین باورها و غرور ملی در هم آمیخته 
شــده بودند. خانواده نقی معمولی با اینکه متعلق 
به اســتان مازندران و با لهجــه این خطه بودند اما 
چکیده ای از همه مردم ایران و روحیات آنها به نظر 
می رسید. نقی، هما، ارســطو، بابا پنجعلی، فهیمه 
و... در عیــن خاص و متفاوت بودن اما طوری خلق 
شدند که باورمان نمی شود آنها ساختگی اند و تصور 
می کنیم که با آدم هایی واقعی مواجه هستیم. نکته 
مهم این است که بازیگرانی که ایفا کننده این نقش ها 
هستند، فقط در قالب همین شخصیت ها شناخته 

می شوند. مثال افرادی که بازی محسن تنابنده را در 
سایر فیلم ها می بینند، نمی توانند با نقش وی در آن 

آثار ارتباط برقرار کنند. 
پایتخت، با تکیه بر قدرت شخصیت های باورپذیر 
و دوست داشتنی و فضای کامال بومی و اخالقی خود، 
به دل مردم راه یافت. در سری چهارم، عالوه  بر اینکه 
ســاختار روایی این سریال سست و بی انسجام شد، 
آن صمیمیت و گرمای ســابق نیز در روابط و رفتار 
آدم های سریال کمرنگ تر به نظر می آمد و حتی جو 
» زیرآب زنی« در آن باال گرفت. در »پایتخت5« هم 
در کنار جذابیت باال و قدرت باالی برقراری ارتباط با 
مخاطب، این روند ادامه پیدا کرد. باز هم ما یک خط 
روایی مشخص و منطقی را در این سریال نمی بینیم. 
علی آبادی هایی که قبال به خاطر صافی و ســادگی 
روستایی خود دلبری می کردند، این بار دل خود را 
به ســفر ترکیه سپردند و در این مسیر، دیگر از آن 
خصلت های زیبا و دل نشین آنها کمتر می شد دید. 
تا جایی که حتی کارشــان به مشارکت در قاچاق 
لباس هم کشــید! مناسبات عاشقانه ارسطو که در 

سری های قبلی، پاک و بی آالیش بودند جایش را به 
هیز بازی های او در سفر هوایی و ماجراهای بد بوی 
بهتاش داد. در این سریال، همه در پی مچ گیری از 
هم هســتند و عامل اصلی ایجاد موقعیت های طنز 
را ســوءتفاهم علی آبادی ها نسبت به هم یا توهین 
و تمســخر یکدیگر گرفته است. استفاده از صدای 
یک خواننــده ترک هم نوعی کج ســلیقگی بود، 
چون با فضای حاکم بر این ســریال تناسب ندارد؛ 
»پایتخت« در همه فصــول آن متکی به بازنمایی 
جلوه های فرهنگ بومی و سنتی ایرانی بوده است و 
قرار گرفتن آهنگ های نسبتا مبتذل ابراهیم تاتلیس، 
برخالف مشی دراماتیک این سریال است. ظرفیت 
پایتخت برای جذابیت به قدری باالســت که برای 
افزایــش جذابیت، هیچ نیازی بــه این کارها نبود! 
تبلیغ جاذبه های گردشگری ترکیه آن هم به شکلی 
گلدرشت که توی ذوق می زد، در روایت »پایتخت5« 

سکته ایجاد کرد.
با این حال، »پایتخت5« در بین سایر سریال های 
نوروز ســیما با استقبال بیشــتری از سوی مردم 

مواجه شد که این موفقیت به خاطر ملموس بودن 
شخصیت های این سریال است. در حوزه جلوه های 
ویــژه و جذابیت های بصری، ســریال »پایتخت« 
عملکرد مثبی دارد. صحنه های بالن سواری و به ویژه 
گیر افتادن پایتختی ها در طوفان و وسط دریا، نسبت 
به صحنه های مشابه در سینما و تلویزیون کیفیت 
بهتری داشت. همچنین صحنه های درگیری با داعش 

در سوریه نیز مهیج و قابل قبول ارزیابی می شود. 
سریال هایی برای دیده نشدن

به جز »پایتخت5« ســایر سریال های نوروزی 
امســال طوری ساخته شده بودند که تماشای آنها 
کار دشــواری بود. سه مجموعه دیگر سیما در این 
ایــام، دورهمی چند بازیگر در موقعیت های ثابت و 

ایستا و بدون داستان بود. 
»تعطیــالت رویایی« که از شــبکه دو پخش 
می شد، در بخشی از ساحل جزیره کیش گیر افتاده 
بود. گویی برای سازندگان این سریال، فقط همین 
کافی بود تا به سفارش منطقه آزاد کیش، برخی از 
جاذبه های گردشگری این منطقه را نمایش دهند 
و ســایر الزامات یک مجموعه نمایشی را رها کرده 

بودند. چون هیچ منطق و اصولی بر ماجراهای این 
سریال حاکم نبود. مثال مشخص نیست که دختری 
که پس از سال ها پدر واقعی خود را پیدا کرده، چرا 
این همه راه به تعقیب پدر خود می پردازد و از شیراز 
تا کیش می رود و پــس از چند روز کارآگاه بازی، 
واقعیت را پدرش می گوید؟ چرا صبر نمی کند تا او 
از ســفر برگردد و بعد به سراغش برود؟ و چرا این 

همه تعقیب و گریز و موش و گربه بازی؟ 
»دیــوار به دیوار2« هم مثل ســری قبلی این 
مجموعه، روایتگر ماجراهایی است که در یک خانه 
اتفاق می افتد. فضای مصنوعی و دور از مسائل روز 
جامعه، نتیجه اش ســریالی بدون دغدغه و بی درد 
اســت که همچون خانه ای بی در و پیکر، همه چیز 
در آن بــدون هیچ منطق و عقالنیتی رخ می دهد! 
برخالف »پایتخت5« که نمایش دهنده آدم هایی 
ملموس و موقعیت هایی شبیه به زندگی واقعی است، 
در »دیوار به دیوار2« شاهد آدم هایی پالستیکی و 
بی روح هســتیم که روابط و مسائل آنها ربطی به 

جامعه امروز ما ندارد.
»هیئت مدیره« نیز یک ســریال بیش از حد 
آپارتمانی اســت که همه ماجراهــای آن در یک 
ساختمان اتفاق می افتد. سریالی که بیشتر به یک 
نمایش رادیویی شباهت دارد و مسائل رخ داده در 
آن چندان مهم و جدی تلقی نمی شود. مردم عادی 
در حل کردن مشکالت منازل و آپارتمان های خود 
از این سریال بسیار پیشروتر هستند. ضمن اینکه 
برخی از تلقین های این ســریال نیز سوال برانگیز 
هستند. مثال میترا، شــخصیت محوری و قهرمان 
ســریال »هیئت مدیره« وقتی متوجه می شود که 
شــوهرش صاحب یک شغل آبرومند و خوب شده 
اســت، واکنشی منفی نشــان می دهد! در سریال 
نوروزی شــبکه پنج، مادر بودن و داشتن فرزند به 
عنوان یک امر منفی معرفی می شود. از یک طرف، 
زن صاحب فکر و کاردرســت این سریال، با اینکه 
ســال هاســت ازدواج کرده اما از مادر شدن پرهیز 
کرده و از طرف دیگر، همه بچه ها در این ســریال، 
عامل سلب آســایش و آرامش خانواده های خود و 

همسایگانشان هستند!
»کاله قرمزی« نیز با فضایی شبیه به فصل های 
قبلی این برنامه روی آنتن رفت و با وجود افزوده 
شــدن چند عروسک جدید اما نوآوری خاصی در 
کل نداشت. ضمن اینکه جای سؤال است که چرا از 
ظرفیت مخاطب باالی این برنامه برای تأثیرگذاری 
فرهنگی و تربیتی استفاده چندانی نمی شود و به 
جز چند نصیحت خشــک و خالی که دیگر به کار 
بچه های این زمانه هم نمی آید، حرف مهمی در آن 
مطرح نمی شــود. »دورهمی« هم که دیگر برنامه 
پرمخاطب سیما در نوروز امسال بود، به جز برخی 
لحظات، از محتوای نســبتا تأمل برانگیز روزهای 
آغاز خود فاصله گرفته بود. سؤاالت تکراری مهران 
مدیری، تالش برخی از حاضران برای به دســت 
آوردن جایزه از طریق تحقیر خودشــان و... باعث 
شــدند تا این برنامه پایان چندان خوشی نداشته 
باشد. برنامه »مردان آهنین« هم که پس از چند 
ســال غیبت دوباره به تلویزیون برگشتند، باز هم 
نگرانی هایی را درباره تکرار برخی از عواقب منفی 
این برنامه زنده کردند. متولیان این برنامه باید در 
کنار قدرت جســمانی، به فرهنگ پهلوانی هم در 
این برنامه بپردازند تا در کنار قدرت جسمانی، بار 

فرهنگی آن را هم افزایش دهند.

مسئولیت رسانه ملی و فعاالن رسانه در سال ۹۷

صداوسیما و مستندسازان در پیچی تاریخی
تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

سال 1397 از یک سو چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران است و از سوی 
دیگر با ناِم »حمایت از کاالی ایرانی« از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی مزین شده است. 
با توجه به این حقایق، صداوسیما و مستندسازان به عنوان بخش بزرگی از فرهنگ سازان 
جامعه، وظایف و رساالت سنگین و سرنوشت  سازی دارند. به گونه  ای که می توان این گونه 
تعبیر نمود که امسال در پیچی تاریخی و موقعیتی حساس برای خدمت به انقالب و نظام 

و تحقق منویات رهبر انقالب قرار دارند. 
پیشنهادهایی برای نقش  آفرینی بهتر و مؤثرتر در این عرصه ارائه می شود: 

 فیلم »التاری« آخرین ســاخته محمدحســین مهدویــان و محصول همکاری 
مجدد این کارگردان و ابراهیم امینی به عنوان نویســندگان و ســید محمود رضوی 
به عنوان تهیه کننده، اگرچه مانند فیلم قبلی ایشــان »ماجــرای نیمروز« )1395(، 
به لحاظ کارگردانی و ســناریو نویسی قدرتمند نبود و حتی به لحاظ جلوه های ویژه 

استفاده از سوژه  های بکر و جذاب
انتظار دیگر استفاده از سوژه  های بکر، جذاب، منحصر 
به فرد و کمتر شنیده شده است که مخاطب و اثرگذاری 

بیشتری دارند.
بــه عنوان نمونــه دو مورد از این ســوژه ها که در 

رهنمودهای رهبری بیان شده اند نقل می گردد.
معظم  لــه در 1395/02/08 فرمودند: »من اّطالع 
پیدا کردم که در تهران - حاال شاید در شهرستان ها هم 
هست - بعضی از فروشگاه ها مقّید شده اند که جز تولید 
داخلی را نفروشند؛ تابلو هم زده اند؛ عکسش را گرفتند 
برای من آوردند و من دیدم. تابلو زده اند، تابلوی بزرگ، 
که در این فروشــگاه فقط تولید داخلی فروش می رود. 
بارک اهلل! آفرین بر این انســان باغیرت، بر این انســان 
مصلح! هرچه در این فروشگاه هست، تولید داخلی است.« 
و در 1397/01/01 فرمودند: »ما بایســتی تعّصب 
داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و 
اقتصاد ملّی مان. جوان های ما تعّصب دارند نسبت به فالن 
تیم فوتبال؛ یکی طرف دار تیم قرمز است، یکی طرف دار 
تیم آبی اســت، ]آن هم[ با تعّصب؛ و حّتی ]تعّصب به[ 
تیم های خارجی؛ یکی طرف دار تیم رئال اســت، یکی 
طرف دار تیم ]دیگر[؛ اینها تعّصب نســبت به این تیم ها 
دارند؛ اگر همین مقدار و همین اندازه تعّصب را نسبت 
به اقتصاد ملّی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از 

کارهای ما اصالح خواهد شد.«
پیوست فرهنگی

رهبر انقالب در دیدار اعضای شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در1392/9/19 مطالب مهم و راهگشایی درباره 
مقوله پیوســت فرهنگی فرمودند. از جمله: »ما گفتیم 
مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم، پیوست فرهنگی 
داشته باشد، معنای آن همین است؛ معنای آن این است 
که یک حرکت اساســی که در زمینه  اقتصاد، در زمینه  

سیاست، در زمینه  سازندگی، در زمینه  فناوری، تولید، 
پیشــرفت علم می خواهیم انجام بدهیم، ملتفت لوازم 
فرهنگی آن باشیم. گاهی اوقات انسان در یک کاری وارد 
می شود، یک کار اقتصادی انجام می دهد، ]اما[ لوازم آن 

و تبعات فرهنگی آن را توجه ندارد.«
ایشــان در این دیدار مثالی هم برای مقوله پیوست 
فرهنگی ذکر فرمودند: »دوســتان ما آمدند در یکی از 
دستگاه های فعال و مسئول، عروسک های خوبی درست 
کردند؛ خوب هم بود؛ اول هم حساســیت طرف مقابل 
را - یعنی مخالفین را، خارجی ها را - برانگیخت که اینها 
آمدند در مقابل باربی و مانند اینها، این ]عروسک ها[ را 
درست کردند؛ ولی نگرفت. من به اینها گفتم که اشکال 
کار شما این است که شما آمدید به فالن نام، یک پسری 
را، یک دختری را آوردید در بازار، این عروســک شما را 
بچه  ما اصاًل نمی شناسد - ببینید، پیوست فرهنگی که 
می گوییم اینها اســت - خب، یک عروسک است فقط، 
در حالی که مرد عنکبوتی را بچه  ما می شناســد، بتمن 
را بچه  ما می شناســد. ده بیست فیلم درست کرده اند، 
این فیلم را آنجا دیده، بعد که می بیند همان عروسکی 
که در فیلم داشــت کار می کرد، در مغازه هست، به پدر 
و مادرش می گوید این را برای من بخرید؛ عروســک را 
می شناســد؛ این پیوست فرهنگی ]است[. شما بایستی 
این عروســک را که ساختید، در کنار ساخت عروسک، 
ده بیست فیلم کودک درست می کردید برای اینکه این 
عروسک معرفی بشود پیش بچه ها؛ بعد که معرفی شد، 
آن وقت خودشان می خرند، ]ولی[ وقتی معرفی نشد، بازار 

ندارد و ورشکست می شود.«
البته رسانه  ملی و مستندسازان نمی توانند به صورت 
مصداقی برای مصنوعات داخلی پیوست فرهنگی تهیه 
کنند و تبلیغات کاال در برنامه  هایشــان انجام دهند اما 
می توانند مقوله گرایش به مصرف داخلی و کاالی ایرانی را 

دستمایه تهیه برنامه و ساخت پیوست فرهنگی قرار دهند.   
رعایت منشور مستندسازی

در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با 
رهبــر انقالب در 21 دی 9۶، معظم  له فردای آن روز در 
پیامی خطاب به مستندسازان جوان، پنج نکته را توصیه 
فرمودند. این پیام به منشور مستندسازی شهرت یافت.

محورهای پیام عبارتند از:
- حفظ جهت انقالبی با دّقت تمام

- بی  اثر کردِن جنگ نرم دشمن
- سرچشمه  امید و شوق و حرکت بودن 
- استفاده صحیح از انتقاد به همراه طنز

- در نظــر گرفتِن رضای خــدای در کارها و کمک 
خواستن از او

مستندســازان با نصب  العین قرار دادِن این محورها 
و تالش برای تطبیق کارهای خود با آنها می توانند آثار 
بی  بدیل و فاخری در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی خلق نمایند و روشنگری های عظیم و کم  نظیری 

درباره انقالب اسالمی انجام دهند.
بدون شــک ســرفصل هایی همچون حفظ جهت 
انقالبی، بی  اثر کردِن جنگ نرم دشمن و سرچشمه  امید 
و شوق و حرکت بودن، یکی از مهمترین مصادیقش کار 

بر روی معارف و دستاوردهای انقالب اسالمی است. 
در بند دوم این پیام آمده است: »جنگ نرم دشمن، 
برپایه  دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده 
است؛ هنر شما می تواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. 
تاریخ چهل  ساله ، لبریز از سندها بر حقانیت جمهوری 

اسالمی و کج روی و گمراهی دشمنان است.«
جمع  آوری و ارائه ســندهای محکم و متقن درباره 
تاریخ انقالب، ضرورتی مهم است که اگر مستندسازان 
بخواهند روی آن کار کنند منابع بسیار متنوع و گسترده -
ای هم در این زمینه موجود اســت که می توانند از آنها 

بهره  برداری نمایند. فقط کافی اســت بخواهند و در این 
مسیر قدم بردارند و با پژوهشگران و نخبگاِن این عرصه 

ارتباط و تعامل داشته باشند.   
در بند سوم تصریح شده است: »یک هدف اساسی 
دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید 
درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به 

واقعّیات، سرچشمه  امید و شوق و حرکت باشد.«
واقعاً نیز چنین است و دستمایه  های امید در کشور 
بی  شمار است. متعدد کارهای امیدبخش با اثرگذاری باال 
توسط نیروهای گمنام و جهادی و انقالبی انجام شده که 
کمتر به آن پرداخته شده و اگر هم پرداخته شده واکاوی 
عمیق نگردیده است مثل ابعاد و زوایای کارهایی که در 
اردوهای راهیان نور و اردوهای جهادی انجام می گیرد یا 
مثل اقدامات ابتکاری متعدد که افراد مؤمن و جهادی با 
دست خالی و بدون امکانات رسانه  ای کردن در گوش ه ای 
از کشــور در مساجد، تکایا، هیات ها، حوزه  های علمیه، 
انجمن  های اسالمی، پایگاه  های بسیج و... انجام می دهند.

در زمینه دســتاوردهای نظام دســت ما پر است و 
در گوشه و کنار مملکت کارهای ارزشمندی با کیفیت 
و بازدهی بســیار باال و استثنایی و شگفت انگیز توسط 
نیروهــای مخلص و جهادی و انقالبــی همه  روزه انجام 
می گردد که گاهی اصاًل به تصویر کشــیده نمی شود و 
گاهی هم رسانه  ای می گردد اما بسیار ناقص و عظمت و 

عمق آن به درستی نشان داده نمی شود.  
در بند چهارم آمده اســت: »مستند انتقادی، مفید 
و الزم اســت. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. 
در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و هرج ومرج طلبانه، 
فایده  آن را تبدیل به زیان می کند. زبان طنز به رسایی 

و سودمندی اثر کمک می کند.«
انتقاد و طنز ابزارهای ســازنده و تأثیرگذار با درجه 
بسیار باال هستند منتها به شرطی که در جایگاه صحیح 
خــود قرار گیرند و با الزامات و احتیاط  های الزم به کار 
گرفته شوند وگرنه دقیقاً نتیجه معکوس به دنبال خواهند 
داشت. در مورد انتقاد الزامات مورد نیاز در این بند ذکر 

شده و دیگر بی  نیاز از توضیح اضافه است. 
     درباره طنز باید گفت که تجربه نشان داده اقبال 
عمومی به طنز بیشتر است و در سال های اخیر برنامه  های 
طنز پربیننده  ترین برنامه  ها بوده اســت به گونه  ای که 
شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که پای  ثابت تلویزیون 
در ســال های اخیر به پایتخت و دورهمی و خندوانه که 
برنامه  های صددرصد طنز هستند محدود گردیده است. 
طنز، هنر بســیار بزرگی اســت به شرط آنکه قدر 
شــناخته شود و استفاده از طنز فاخر با محدودیت ها و 

الزامات آن در دستورکار قرار گیرد. 
رهبر انقالب طرفدار طنز فاخر هستند و حد و حدود 

آن را مشخّص نموده  اند. 
ایشان الزمات و خط  قرمزهای طنز و طّنازی را تعیین 
و تبییــن فرموده  اند که عبارتنــد از: حفظ جهت گیری 
ارزش های اســالم و انقــالب)1370/11/29(، پرهیز از 
لودگی و ابتذال)1383/9/11( و رعایت متانت و پرهیز 

از کارهای سبک)1371/10/1(
این خط  قرمزها بســیار مهم و اساسی هستند که 

متأسفانه کمتر در ســال های اخیر در برنامه های طنز 
معروف رعایت گردیده  اند. معموالً هر برنامه طنزی هم 
که پخش شــده از این آفات مبّرا نبوده است و خواسته 
یا ناخواســته پرتو یا پرتوهایی از توهین، سیاه  نمایی و 
مســخره  گری و بدتر از آن هنجارشکنی و یأس  آفرینی 

بر آن تابیده است.
به عنوان نمونه چنین به نظر می رسد که برنامه  های 
پرطرفداری مثــل خندوانه و دورهمی و پایتخت آنقدر 
بزرگ شده  اند و آنقدر برنامه های پرمخاطب صداوسیما 
به همین  ها در طول ســال های اخیر محدود شده است 
که صداوســیما در برابر عبور از خط قرمزها یا سکوت 
کرده یا احتماالً به یک تذکر شفاهی بسنده کرده است. 
این برنامه  ها در سری  های اولیه بهتر و وزین تر بودند اما 
بعد از طوالنی شدن و ساخت مجموعه های مکرر به نظر 
می رسد با مشکل کمبود سوژه مواجه شده  و به طنز جلف 
و مبتذل و سبک روی آورده  و شوخی با همه چیز و همه 
کس را در دســتور کار قرار داده  اند. شوخی غیراخالقی، 
شــوخی با مرگ و میر و مسائل مربوط به آن، نمایش 
رقــص، پخش صوت خواننده ترکی ه ــایِ معلوم  الحال، 
پرداختن افراطی به روابط نامتعارف زن و مرد و عشق و 
عاشقی  های هنجارشکنانه و... از جمله موارد موجود در 

قسمت های اخیر این مجموعه  ها است.
مستندســازان باید بکوشــند به صــورت ظریف و 
هنرمندانه از تکنیک طنــز بهره ببرند و در دام آفات و 

مضرات تخریبگرانه آن نیفتند. 
از مستندســازان انتظــار می رود بــا رعایت دقیق 
بندهای منشــور مستندسازی، مســتندهای جذاب و 
انقالبی و اثرگذار بســازند و با استفاده از درونمایه  های 
متقن و مستدل و جلوه  های چشم نواز و دلنواز یادگاری 
ارزنده در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی از 

خود باقی گذارند. 
تجربه نشــان داده در عرصه برنامه  های مســتند، 
چشــم  انداز روشــن و امیدوارکننده اســت چرا که هر 
گاه برنامه مســتند قوی ساخته شــده با اقبال عمومی 
و اســتقبال مخاطبان مواجه شده است. به عنوان نمونه 
برخی مستندهایی که در پایان برنامه های اخبار سراسری 
مانند شاخص پخش شده تحسین همگان را برانگیخته 
اســت. برنامه مستند ایرانگرد هم آنقدر پرطرفدار است 
که با آنکه همزمان با برنامه پرمخاطب دورهمی پخش 
می شده باز بسیاری تماشای ایرانگرد را ترجیح داده  اند.  

به امید حماسه  ای شکوهمند 
و خدمتی عظیم

به امید آنکه صداوســیما و مستندسازان با توجه به 
حساســیت های موجود و با عنایت به تهاجم همه  جانبه 
فرهنگی و جنگ نرِم پرحجم و پردامنه دشــمنان، در 
سال جاری حماسه  ای شکوهمند و بزرگ خلق نمایند و 
با تالش بی  وقفه و شبانه روزی در جهت تحقق منویات 
رهنمودهای رهبری و روشنگری در زمینه معارف، اصول، 
دستاوردها و آرمان های انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی ایران گام بردارند و خدمات عظیم و بی بدیلی در 

این عرصه به ثبت رسانند. 


