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یادداشت

روزنامه خراسان نامی آشنا
برای اهالی فرهنگ
» »علیرضا رشیدیان | استاندار خراسان
رضوی
روزنامهخراساننامیآشنا
برایاهالیفرهنگ،ادب
وهنراینخطهاست وباید
بهبلندایایننامدرعرصه
رسانه ای اســتان و کشور
همحضورونقشیماندگار
وموثرداشتهباشد.
رســانه ای کــه عنوان قدیمــی تریــن روزنامه
محلــی کشــور را دارد و در عیــن تمرکــز بــر
اطالع رســانی و بعد خبری بر ابعاد دیگر هم
اعم از تحلیل و تفســیر در حوزه های مختلف
و مباحث روز فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی
همورودداشتهوتوانستهجایخودراتاحدی
نهفقطدرسطحاستانبلکهکشوربازنماید.
رسانهایکهمنسوببهشهرواستانامامعلی
بنموسیالرضا(ع)عالمآلپیامبر(ص)است
بایددرخورشاناینخطهنمودوبروزبیرونی
چه در حوزه داخل اســتان و نیز خارج از آن با
توجهبهانتشارسراسریداشتهباشد.بهویژه
در حوزه اطالع رســانی دقیق و بــی طرفانه و
رعایت مصالح نظام و کشــور که تا کنون هم
تالش های ارزشــمندی و قابل قبولی در این
زمینهداشتهاست.
نگاهنقادانهاینروزنامههمدرپیگیریمسائل
ومشکالتبارویکردبیطرفانهازاهمیتویژه
ایبرخورداراستکهبایدبیشازپیشتقویت
شود تا در عین پیگیری خواست و نیاز مردم ،
خدای ناکرده به تضعیف یــا تخریب یا نادیده
انگاشــتن خدمات یک قوه  ،بخش ودستگاه
یا مجموعه نینجامد .در عین آن که نقش این
روزنامهبهعنوانیكیازموثرترینروزنامههای
شرق کشور در پیگیری مسائل و معضالت به
ویژه در حوزه استان خراسان رضوی و کمک
بهحلورفعآنهابهجایایجادتنش،ناامیدی
و افزودن بر چالش ها نیز خود از عملکردهای
موردتوجهاینرسانهاستوانتظاراستبیش
از گذشــته این رویکرد را در راســتای خدمت
بهتربهمردمتقویتکند .رویکردمستقل،بی
طرفانه و بررسی کارشناسانه امور و مسائل ،
آگاهی بخشــی به جامعه و حتی ارائه نظرات
کارشناســی و راهکارها خود بــه عنوان بالی
برایکمکبهمسئوالناستانبهویژهدرحوزه
اجراستکهدرمدیریتامور،درفضاییآرامو
به دور از تنش ها و تعارضات جامعه باید عمل
کندواینگونهاست .حتیپیگیریمطالبات
ونیازهایاستانازمجموعههایکشورینیز
در ســایه اطالع رسانی های شــفاف و روشن
به دور ازاغراض و مطامع فــردی و گروهی در
این رسانه برای استان به عنوان یار دوازدهم
اثربخشبودهکهبایدبیشازقبلقوتیابد.
امروز نیاز اســت برای حفظ و ارتقای جایگاه
این روزنامــه سراســری خراســانی ،در عین
رعایت همه این مباحث ،فرهنگ ســازی در
حوزه هــای مختلف از جمله بــرای حاکمیت
فرهنگ و ســیره امــام رضا(ع) كــه مبتنی بر
گســترش علم و آگاهی ،تعامل ،مدارا و گفت
وگوورافتومحبتدرجامعهاست،همتالش
بیشتریانجامشود.

«خراسان» را یم شود تهنا خواند
» »حجت االسالم زائری | فعال فرهنگی
 70ســالگی یك نهــاد اجتماعــی در كشــور ما
خودش همین طوری به معجزه می ماند! چون
اصوال در ایران كار كردن خالف قاعده است چه
رسد به كاری كه الزم اســت به صورت جمعی و
گروهی انجام شود و حاال اگر كاری كه می كنی
فرهنگی باشــد كه دیگــر عجیب خواهــد بود و
اگر بین كارهای فرهنگی بخواهی روزنامه ای
منتشــر كنی واقعا مصیبت اســت! حــاال روزنامه "خراســان" به
هفتاد سالگی رسیده ،گویی از هفتاد سال سیل و زلزله و توفان و
تهدید گذشته و در كهنسالی بیش از هر زمان پخته و همچنان با
توان و اقتدار ایستاده است« .خراسان» را دوست دارم ،به خاطر
آن كه در همین سن و سال پیری و فرزانگی ،سر و شكل جوانانه

و روح با نشــاط و لطیف خود را از دست نداده است ،مانند پیری
كه شوخی و طراوت جوانی خویش را با فهم و كمال سالخوردگی
جمع كرده باشد .از ســوی دیگر در فضای سیاســی جناح ها و
گروه های متفاوت «خراسان» توانسته بیش از دیگران تعادل و
میانه روی خود را حفظ كند ،و در كنار روزنامه هایی كه معموال
به یك طرف می غلتند و نمی توانند موضع تند و ســخت علنی و
آشــكار خود را كنار بگذارند كوشــیده تا به قدر توان خود راهی
میانه تر و معتدل تر را پیش گیرد .همیشه به دوستانی كه رسانه
های خبری و مطبوعــات را پیگیری می كنند مــی گویم كه اگر
مثال «كیهان» یا «وطن امروز» می خوانی حتما كنارش «شرق» یا
«اعتماد» هم بخر! یا بالعكس! و برای همین خوشحالم كه در این
وضع گرانی و مشــكالت اقتصادی معموال می شود «خراسان»
را تنها خواند!

 70سال فعالیت جز اب اعتدال ،عقالنیت و شفافیت ممکن نیست
» »محمدباقر نوبخت | معاون رئيس جمهور
هفتاد سال فعالیت روزنامهنگاری در دنیایی که
به انفجار اطالعات موســوم اســت ،جز با رعایت
اعتدال ،عقالنیت ،اطالعرسانی صحیح  ،شفاف
و ســریع و نیز لحاظ کــردن شــرایط و مقتضیات
کشــور در کنار روزنامهنگارانی عاشق و دلسوز،
میسر نیست و این رســالت قابل تقدیر و تحسین
اســت .این جانــب وظیفــه خــود میدانــم آغاز
فعالیت هفتاد ساله روزنامه وزین و متین خراسان را که متبرک
به خطه امام همــام حضرت رضا (ع) اســت ،بــه روزنامهنگاران و
مجموعه کارکنان   صدیق و ارجمند آن روزنامه شادباش گویم.
آنان که دهه پنجاه عمر خود را پشت ســر گذاشته اند ،به درستی
میدانند که روزنامه خراســان قبل از انقالب اســامی ایران در
زمره معدود روزنامههایی بود که منتشر میشــد و بعد از انقالب

هم همگام با حرکت توفنده مردم بزرگوار کشــورمان به فعالیت
خود ادامه داده است.این روزنامه بیتردید در روند انتشار خود
فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده است  ،اما به گواه مندرجات
آن روزنامه از مســیر اعتدال و میانهروی عدول نکرده و با رعایت
شأن و حرمت مردم و مسئوالن و نیز رعایت خط قرمز ها و مصالح
نظام جمهوری اســامی ایران مســیر قابل دفاعی را ادامه داده
است .با توجه به شــناختی که این جانب از روزنامه خراسان و نیز
دستاندرکاران و روزنامهنگاران و مجموعه عزیزانی دارم که شب
و روز زحمت میکشند تا این روزنامه به شکل آبرومند و قابل دفاع
دست مردم برسد ،در شروع هفتاد سالگی این روزنامه برگه زرین
دیگری بر پیشــانی آن حک خواهد شــد .امید اســت در استمرار
حرکت خطیر و سترگتان چونان گذشته مستدام و برقرار باشید
و در روند خدمت فرهنگی و رسالت اطالعرسانی و آگاهی بخشی
با قوت و قدرت گام بردارید.

خراسان تداعی کننده خاطرات تلخ و شیرین
» »عبدالرضا رحمانی فضلی | وزیر کشور
توجــه بــه خواســته هــای مردمــی از جملــه
خصوصیات خوب این روزنامه قدیمی است.
روزنامه صمیمی خراســان که نامش برای من
بــه عنوان یــک خراســانی یــادآور آغــاز روزگار
جوانی و تداعی کننده خاطراتی تلخ و شــیرین
از خراســان بزرگ و مشــهد مقدس است ،این
روزها به آستانه هفتادسالگی رسیده؛ سنی که
نشان از قدمت و کسوت دارد و انتظار می رود تا در این دوران و
پس از فراز و فرودهای هفت دهه کار مطبوعاتی ،بسیار پخته تر
و سنجیده تر عمل کند .امروز روزنامه خراسان نه تنها به عنوان
بزرگ ترین و موثرترین رســانه در شرق کشور به حساب می آید
بلکه در سال های اخیر توانسته است با حضور پررنگ در عرصه
های سراسری و در میان روزنامه های ملی نیز حرف های زیادی
برای گفتن داشته باشد.
توجه به خواســته های مردمی و تولید محتوا با رویکرد بررسی
و حل مشــکالت جامعه از جمله خصوصیات خوب این روزنامه
قدیمی اســت که توانســته خراســان را در میــان پنــج روزنامه
برتر کشــور از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی نگاه دارد.
به نظــر می رســد در آغــاز هشــتمین دهــه از فعالیت موسســه
بزرگ خراســان توجه بیشــتر بــه اســتفاده از فضــای مجازی و
تقویت حضــور در آن – فراتــر از تالش هایی کــه اکنون در حال
انجام اســت– به همراه ریشــه یابی عالمانه و مســتدل از موانع

و مشــکالت موجود در مســیر توسعه متوازن کشــور و پیشرفت
جامعه ایرانی – اســامی ،می تواند دو رویکرد موازی شکلی و
محتوایی برای ارتقای روزنامه خراسان باشد.
پرهیز از قربانی کردن دقت برســر ســرعت ،اجتنــاب از تمرکز
بر بازتاب غیر مســئوالنه اخبار ســیاه و منفی کــه ناامیدی را در
کشــور تقویت می کند ،توجه ویژه به امر آمــوزش خبرنگاران و
ارتقای واقعی ظرفیت های محتوایی روزنامه نگاران خراسان
و تالش برای ایجاد ارتباطی مفید با نخبگان مغفول و مهجوری
که در مناطق مختلف کشــور و در عرصه های گوناگون علمی و
فرهنگی و اجتماعــی ،دل در گرو این آب و خــاک دارند و پربار
کردن بحــث ها و گفــت وگوهای تحلیلــی و انتقــادی روزنامه،
باعث خواهد شــد تــا اعتبار روزنامه خراســان بیش از گذشــته
شــود و اعتماد مخاطبان به عنوان مهم ترین سرمایه یک رسانه
افزایش یابد .
هوشیاری در عبور شایسته از چالش های مخالف منافع ملی که
از سوی جریان های افراطی تدارک دیده می شود ،در کارنامه
روزنامه خراســان ،قابل جست وجوســت اما با توجه به افزونی
حساسیت ها و دشواری های پیش رو ،انتظاربیشتری از روزنامه
خراسان برای همراهی و همکاری با بخش های مختلف نظام از
جمله دولت خدمتگزار برای تأمین منافع ملی کشور و صیانت از
وحدت و امنیت ملی متصور است که ان شاءا ...به یاری خداوند
محقق خواهد شــد .برای همه دســت اندرکاران این روزنامه
آرزوی موفقیت و سالمتی دارم.

