
دیگران چه گفته اند؟
خبرگزاری فارس: داستان این مجموعه 
تلویزیونــی در زمــان حــال آغاز می شــود. 
پرونده ای که منشأ آن به ســال 6۰ و انفجار در 
دفترنخســت وزیری بر می گردد، اما همچنان 
در جریان اســت و عوامــل و مســببان ترور 
رئیس جمهور و نخســت وزیر وقت )شــهیدان 
رجایــی و باهنر( هنوز در کشــورهای مختلف 
پرسه می زنند و در پی اجرای عملیات تروریستی 
جدید در کشــور هستند. اما دســتگاه امنیتی 
جمهوری اسالمی نیز آرام ننشسته و در آن سوی 
مرزها نیز در پی شکار تروریست هاست. داستان 
سریال »راز ناتمام« نیز با ماجرای تعقیب برخی 

از نیروهای ســازمان منافقین در ترکیه شروع 
می شــود. در کنار این، زندگی یکی از مأموران 
امنیتی که مسئول پرونده پی گیری عامالن ترور 
شهیدان رجایی و باهنر است هم هدف تمرکز این 
سریال قرار گرفته است. رضا یک مأمور امنیتی 
است که هم باید گره از معمای پرونده باز کند و 

از طرف منافقین نیز زیر نظر است.
در واقع، »راز ناتمام« می خواهد سه موضوع 
و سه داستان را در یک بسته، نمایش دهد؛ هم 
به بخشــی از تاریخ انقالب با محوریت شــهید 
باهنر بپردازد، هم بعضــی از جنایات منافقین 
و تحرکات امروز آن ها را به تصویر بکشــد و هم 
اینکه به ازجان گذشــتگی های سربازان گمنام 

امام زمان)عج( ادای دین کند اما عجیب آن که 
در هیچ کدام موفق نمی شود.

مهدی امیدی )روزنامه کیهان(: »راز 
ناتمام« برای اولیــن بار در یک اثر نمایشــی، 
جزئیات زندگی شهید باهنر این بزرگ مرد آرام 
و سربه زیر انقالب را نمایش می دهد. جزئیاتی 
که ارزش دراماتیک باالیی دارند و نمایش آن ها 
متناسب با یک ســریال تلویزیونی هستند؛ به 
همین دلیل هم بخش هایی از این سریال که به 
دوران انقالب اختصاص دارد، از تازگی و جذابیت 
بسیاری برخوردار اســت و فضایی توأم با درد و 
تراژدی، درام و گاهی حتی طنــز دارد. به طور 
مثال، نحوه گریختن شهید باهنر از بازداشت و 
سر کار گذاشتن بازجوهای ساواک در مرتبه دوم 
که مورد بازجویی قــرار می گیرد، یک موقعیت 

کمیک را فراهم می سازد.

نظر عوامل
امین امانی )کارگردان(: من به شخصه به 
اتفاقات و آثار هنری منعکس کننده رویدادهای 
دهه شصت عالقه مندم که بخشی از آن از عالقه ام 
به ساخت اثر با مباحث سیاسی، جنایی و مسئله 
پروژه نفوذ ریشــه می گیرد و از این رو زمانی که 
پیشنهاد ساخت ســریالی با موضوع زندگی و 
شخصیت شهید حجت االســالم و المسلمین 
محمدجواد باهنر به تیم ما داده شــد، مسئله 
پروژه نفوذ و چگونگی وقوع آن، ماجرای مسعود 
کشمیری، داستان مجاهدین خلق و... را به آن 
افزودیم و برای آن که داســتان از جذابیت های 
الزم برای پیگیری از ســوی مخاطب بهره مند 
باشد به تلفیق زمان گذشته با زمان حال دست 
زدیم و مســئله پروژه نفوذ را نیز به عنوان فصل 
مشترک این دو زمان در نظر گرفتیم و همان طور 
که پیشــتر حضرت آقا تأکید کرده بودند که به 

»راز ناتمام«، در کش وقوس یک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می پردازد 
که در فعالیتهای پرثمرش، سوابق مبارزاتی علیه رژیم ستم شــاهی و بارها محکومیت به زندان دارد و پس از 
انقالب اسالمی نیز وزیر آموزش و پرورش و سپس دومین نخســت وزیر دولت جمهوری اسالمی ایران بوده 
است. محمدجواد باهنر هشتم شهریورماه ســال 1360 توسط منافقین ترور شد و همراه با محمدعلی رجایی 

رئیس جمهور وقت ایران به شهادت رسید.
این سریال تلویزیونی شخصیت بزرگان انقالب اسالمی از جمله آیت اهلل خامنه ای، آیتاهلل سیدمحمد بهشتی، 
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، شهید محمدعلی رجایی و شهید مطهری را بازسازی کرده و روایت هایی از 
وجوه مبارزاتی این شخصیت ها و حزب جمهوری اسالمی و وقایع دهه 60 و فتنه انگیزی و جنایات منافقین را به 

نمایش می گذارد.
در »راز ناتمام«، فرهاد جم در نقش شهید باهنر، رامین راستاد در نقش آیت اهلل رفسنجانی، سیدجواد هاشمی 
در نقش شهید رجایی، مسعود رحیم پور در نقش شهید بهشتی و علیرضا مهران در نقش آیت اهلل خامنه ای با 

طراحی گریم محسن دارسنج نقش ایفا می کنند.
بهرام ابراهیمی در نقش مهدی بازرگان، شهرام عبدلی در نقش مســعود کشمیری، مهدی کوشکی در 
نقش مأمور امنیتی، نگین معتضدی در نقش همسر یک مأمور امنیتی، مریم کاویانی، مریم خدارحمی، مهدی 
امینی خواه، مسعود رحیم پور، محمدرضا علیرضایی، ابوالفضل همراه، لیال بوشهری و ... از دیگر بازیگران این 
سریال هستند. امین امانی تهیه کننده و کارگردان این اثر اســت که با طرح اولیه سیدجالل الدین دری و با 
نویسندگی امین امانی، هدایت کریم زاده و سمانه میرعابدینی و با همکاری رحمان سیفی آزاد به عنوان مشاور 

فیلم نامه، تولید شده است.
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