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گفت وگو با «رضا صابری» ،نویسنده و بازیگر تئاتر

روزانمه خراسان ،اعتبار ما مهشدیهاست
رضا صابری ،کارگردان ،نویســنده و بازیگر باسابقه تئاتر،
سیسالیمیشودکهمخاطبپیگیرخراساناست.اوکه
خراسانرامایهاعتباروافتخارشهرواستانمیداند،توقع
دارداخبارواحوالهنروفرهنگدرآنبیشترمنعکسشود.
آقایصابریروزنامهخراسانراچطورمیبینید؟
خراسان،ازمعتبرترینروزنامههاورقیبروزنامههایپرتیراژ
کشوراست.منبهعنوانیکمشهدیاصیلوقتیدرتهران
قدممیزنم،ازتماشایروزنامهخراسانرویدکهکناربقیه
نشریاتمهملذتمیبرم.بااینهمهاماانعکاسفعالیتهای
هنــری مشــهد در روزنامــه ،خیلــی کمرنگ اســت .یکی از
دغدغههای همیشــگی ما این بوده کــه فعالیت هنرمندان
نترها پوشــش داده شــود ،چون روزنامه یکی از
بهویژه جوا 
مسیرهاییاستکهمیتواندبهرشدهنرکمککند؛اینکار
بانقد،بررسیوانعکاساخبارممکنمیشود.مشهد،مهد
فرهنگ و هنر و محل زیست نخبگان زیادی است ،بنابراین
توقع پرداختن به این حوزهها از روزنامه خراسان که زبان ما
و وجدان بیدار ماســت ،توقع زیادی به شمار نمیرود .البته
خراساننسبتبهرویدادهایهنریشهر،بیتوجهنیستاما
بهصورتمستمرودرصفحاتکشوریبهآنهانمیپردازد.
مثالشمامیدانیدکهمشهدازقطبهایتئاترکشوراست،
خیلی خوب میشــود که مردم بقیه شــهرها بدانند در تئاتر
مشهدچهخبراستوچهنمایشیرویصحنهمیرود.
کدامبخشهایروزنامهرابیشترمیپسندید؟
من از دهــه پنجــاه مخاطب خراســان هســتم ،روزنامه آن
موقعها در زمینه انعکاس فعالیتهــای فرهنگی و هنری

خیلی قوی بود .یــادم میآید ایام عید،
کتابچ ه حجیمی در خراســان منتشــر
میشــد کــه پکیــج جــدی و خیلــی
خوبی بــود از مصاحبــه بــا هنرمندان
و فرهیختــگان ،اخبــار و اطالعــات
کوشــشهایفرهنگــیومطالــب
سیاســی و اجتماعی .من آن مجموعه
راخیلیمیپسندیدموهنوزهمچندینشمارهاشرادارم.
از روزنامه فعلی هم صفحات سیاســی ،فرهنگی و هنری و
حوادثبرایمجذاباست.
شــما اگر از مســئوالن روزنامــه بودید ،بــرای بهتر
شدنشچهکارمیکردید؟
من صفحهبندی روزنامه را دوست ندارم ،بهنظرم میتواند
شــکیلتر و با فونــت زیباتــری باشــد .قبــا صفحهآرایی و
عکسهای روزنامه بــرای من جذابتر بــود .فکر میکنم
روزنامهرنگوبویسنتیبهخودشگرفتهوبامدرنشدن
نشریات همگام نشدهاست .شاید الزم باشد کمی شکل و
شمایلشتغییرکندوبهروزشودهمچنینمعتقدمبهتراست
روزنامهخراسانمتعلقبههمهجریانهایسیاسیکشور
یهای سیاســی از لذت خواندن روزنامه
باشد ،جهتگیر 
میکاهد.بهطورکلیامااینروزنامهاعتباراستانخراسان
اســت .من افتخار میکنم به زندگی در شهری که روزنامه
خراسانبااینقوتدرآنمنتشرمیشود.برایروزنامهتان
آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بستری باشد برای انتشار
نظرات،دیدگاههاوآرایهمهمردم.

بیش از نیم قرن زندیگ اب خراسان
» »هادی عامل | گزارشگر کشتی
منمتولد 1334هستمو  63سالدارموبیشازنیمقرن
با روزنامه خراسان زندگی کردم و خاطرات زیادی دارم .از
 10سالگیوکالسسوموچهارمدبستانکهمیتوانستم
راحتتر بخوانــم مخاطب روزنامه بودم و این باعث شــده
بود بــا روزنامه انس ویــژهای بگیــرم .پدر مــن فرهنگی و
دبیر ادبیات بود و ســعی میکرد ما را باخواندن و نوشتن
آشنا کند .روزنامه خراســان آن زمان هم مثل االن یک از
بهترین روزنامهها بود و ما با این روزنامه از همان زمان انس
گرفتیم .خراسان مثل یک دوست برای من بود و مثل یک
دوست با آن ارتباط عاطفی داشته و دارم .در جوانی وقتی
بهدلیلشکستگیدستمنتوانستمکشتیراادامهبدهمبه
جرگه خبرنگاری و روزنامه نگاری وارد شدم و کم کم کارم
را هم از روزنامه خراسان شروع کردم .یادم هست آن زمان
مشهد استخر سر پوشیدهای نداشــت و قرار بود در محل
فعلیمجموعهورزشیتختییابهاصطالحسعدآباداستخر
سرپوشیدهای بســازند اما کار خیلی کند پیش میرفت.
من در یکی از اولین کارهایم برای روزنامه خراسان از این
مجموعه و این داستان ،گزارش و عکســی تهیه کردم که
سر همان ماجرا کار خیلی زود پیش رفت و مسئوالن وقت
پیگیرشدند.بعدازآنخبرهایکشتیرامینوشتموچون
گزارشگر نبودم وقت بیشتری برای نوشتن میگذاشتم.
المپیک  1996که برای اولین بار برای مسابقات کشتی
رفتم به عنوان خبرنــگار اختصاصی روزنامــه مطالبی را
میفرستادم .المپیکی که اتفاقا سه مدال برای کشتی در
آن به ثبت رسید که دو مدال آن توسط دو پهلوان مشهدی
یعنی رسول خادم و امیر خادم کسب شد .بعد از آن هم در
تمام المپیکها مطالب زیادی را برای خراســان نوشتم و
از المپیک  2000ســیدنی تا همین المپیک  2016ریو
هر موقع که توانســتم برای روزنامه قلــم زدم یا اطالعاتی

را در اختیار دوســتان و همکاران قرار
دادم .االن هــم بــه خاطر مشــغلهام و
این که باید برای گزارشــگری کشتی
اطالعاتی به روز داشته باشم و رسیدن
به اطالعات دســت اول کشــتی آسان
نیســت ،متاســفانه و با عرض پوزش از
مخاطبان عزیز این روزنامه کمتر و هر
ینویسم اما
از چند گاهی یادداشتی م 
این کار عشق من است و من به شدت به روزنامه خراسان
عالقهمندم .این روزنامه درخانواده ما هم جایگاه ویژهای
دارد و مــن و فرزندانم هــر روز برای خوانــدن آن وقت می
گذاریم .یادم هســت چندبــاری برای خراســان کارهای
ویژهایانجامدادموعکسهاومصاحبههاییفرستادمکه
عکس یک شده است .نه این که بخواهم از روزنامه شهرم
که البته کشوری است ،تعریف کنم اما روزنامه یک ویژگی
عالی دارد که کمتر روزنامه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
به آن توجــه دارد .بارها شــده که من دیــدم عکس صفحه
اول ،عکس ورزشی اســت که این بســیار با ارزش است و
نگاه قشنگ مدیر مسئول ،سردبیر و مدیرانی را که آن جا
کارمیکنند،نشانمیدهد.گذشتهازهمهاینهاروزنامه
خراسان ازنظر من متفاوت و متنوع است و به همه اتفاقات
میپردازد .ویژگی بارز خراســان اســتقالل ایــن روزنامه
اســت .نقد منصفانه میکنــد .از نقد ابایی نــدارد و بدون
جناح بندی است و این در تمام شئون و صفحات روزنامه
قابل مشاهده است .این روزنامه یک روزنامه مردمی است
و مردم هم لذت میبرند و این نگاه ،تاثیرگذاری ژرفی در
شرایط شهر و کشور دارد .من از همه دوستانم که در تمام
روزهاو حتی روزهــای تعطیل دور از خانــواده برای مردم
قلم میزنند ،سپاس گزارم و برای مجموعه خراسان بیش
از پیش آرزوی موفقیت دارم.

یادداشت
«خراسان»درمذاکراتهستهاینقش
سازندهایدرتوجهبهمنافعملیدارد
» »اصغر زارعان | دستیار رئیس سازمان انرژی اتمی
انتشــار یک روزنامــه نزدیک به  70ســال
کاری بسیار سترگ و ســتودنی است زیرا
در کشــور ما روزنامــه هایی بــا این قدمت
وتداوم در انتشار تعدادشــان به انگشتان
دست نمی رسد .این رسانه در طول دوران
فعالیت خود همواره به عنوان یک روزنامه
مرجــع در میــان مــردم خراســان بــزرگ
شناخته شده است .این ویژگی در حال حاضر نیز وجود دارد
چون در عین استفاده از نیروهای متخصص و کاردان خود به
تربیت چنین نیروهایی مبادرت می ورزد .به ویژگی هایی که
موجب شده خراســان تبدیل به یک روزنامه پرمخاطب شود
اشاره می کنم :در دنیای امروز تنوع وقایع و رویدادها بسیار
اســت به همین جهت رســانه ای می تواند مرجع قرار گیرد
که در عین تنوع در موضوع و محتوا رویکرد کار کارشناســی
و اغناء مخاطب را سرلوحه کار خود قرار دهد .خراسان اوال
تمامی مناطق شرق ایران را پوشش خبری داده است و این
نام برای مناطق شــرق ایــران از اهمیت ویــژه ای برخوردار
اســت .انتشــار روزنامه خراســان که با نام و ســرزمین ایران
پیوند خاصی دارد شامل خراسان جنوبی ،خراسان شمالی،
خراسان رضوی و سیســتان و بلوچســتان که نیمی از ایران
را فراگرفته اند و در عین حال گســتره تیراژ سراســری دارد
اقدام تحسین برانگیزی است و با سرلوحه قرار دادن مسائل
کالن و اساســی در جهت منافع ملــی از هرگونــه نگاه های
صنفی ،حزبی ،تخریبی و تفرقه افکنی اجتناب ورزیده است.
فعالیت مداوم و گسترده مطبوعاتی در این مناطق همواره به
دالیلی با مشکالتی همراه بوده و این مطبوعه به خوبی از پس
مشکالت و نگاه های سطحی ،قومی ،قبیله ای و منطقه ای
که فارغ از منافع ملی بوده ســربلند بیرون آمده است .نکته
دیگر در این خصوص آن که تنــوع در مطالب به تنهایی نمی
تواند به عنوان یک ارزش خبری و اطالع رسانی به شمار آید
بلکه تازگی و بــه روز بــودن در کنار تنوع مــی تواند مخاطب
جذب کند .خراسان بسیار بر سرعت در اطالع رسانی تاکید
دارد .بنده به عنوان مخاطب صبح به صبح روزنامه خراسان
را از در منزل تا محل کار مطالعه می کنم .فراموش نمی کنیم
در فــراز و فرودهای اقدامات ســازمان انــرژی اتمی تاکنون
و معرفی دســتاوردهای این صنعت و نیز در طول مذاکرات
حســاس ،این روزنامه در جایگاه خود نقش مثبت و سازنده
ای را با رویکرد به منافع ملی داشــته است .این دستاورد در
انتقال خبر و بیــان تحلیل های جامع و کامــل مرهون توجه
به ارتقای محتوای نشــریه از طریق درج مطالب تحلیلی می
باشــد که به دانش خواننــدگان آن می افــزوده و در این بین
تالش پرسشــگرانه آن مجموعه در رسیدن به خبر و پاسخ به
سواالتشان که بسیاری از آن فنی و تخصصی در حوزه هسته
ای اســت ،قابل تحســین و تایید اســت .نکته مهــم دیگر در
خصوص این جریده بهره گیری مناسب از گرافیک چشم نواز
و تصاویر متناســب و جذاب برای ارائه مطلب است .ویژگی
ظاهری در رســانه ها که تیتــر از مهم ترین آن هاســت نقش
بســیار مهمی دارد.انتشــار ویژه نامه های متعدد و متنوع از
جمله فعالیت های پرمحتوای مطبوعاتی در حوزه اندیشه ای
است که نماد بارز آن ویژه نامه شاهکار ایرانی از این روزنامه
بود که توانســت به طور حرفه ای ،فنی و واقعی فعالیت ها و
دستاوردهای ســازمان اتمی ایران را عالمانه ترسیم نماید.
در مجموع روزنامه خراســان در حوزه رســانه هــای ایران از
نمونه های موفق به شمار می آید زیرا توانسته است همواره
به عنوان یک روزنامه جدی و پرمحتوا شناخته شود آن هم در
روزگاری که برخی به اســم روزنامه منتشر می شوند اما اگر
بخش قابل توجهی از صفحاتشان را به آگهی های تبلیغاتی،
ثبتی ،دولتی ،مناقصه ها و مزایده ها و  ...اختصاص ندهند
مجبورند روزنامه را سفید چاپ کنند.

