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مروری بر مهم ترین گزارش ها و پرونده های پیگیری
شده در روزنامه های استانی خراسان
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خراسان هرماه قدیمی  ،همچنان مصیمی

 70سال فعالیت جز
با اعتدال ،عقالنیت و
شفافیت ممکن نیست
 ۱۱۰سال با مردم؛
از خراسان «بهار» تا
خراسان «ایران»
روزنامه خراسان
نامی آشنا برای اهالی
فرهنگ
«خراسان» را می شود
تنها خواند

عکس  :میثم دهقانی

خودم را چون
پر کاهی در مقابل
کوهی یافتم ...
به مناسبت  70سال تجربه و انتشار «خراسان مردم»

روزانمه ها زنده یم مانند یا یم میرند؟!

» »کورش شجاعی | مدیر مسئول سابق روزنامه
خراسان
«خراسان» هفتاد ســاله شد که
این هفت دهه ســابقه انتشــار و
تجربه ،خــود امتیــاز و افتخاری
ارزشمند اســت اما ارزشمندتر
این که روزنامه خراسان تالشی
مستمر و همیشگی داشته برای
«مردمی» بودن خصوصا در چهــار دهه اخیر .البته
ادعــای مردمی بودن اشــخاص ،مســئوالن و حتی
رسانه ها شاید برای بعضی سهل و آسان باشد ولی
قبول این ادعا توسط مردم حتما شــرط هایی دارد
که به آســانی قابل تحقق نیســت .به هر صورت این
روزنامه ،بزرگ ترین افتخار و سرمایه خود را با مردم
بودن ،با مــردم زندگی کردن ،رعایــت تقوای الهی
و اخالق حرفه ای ،انصاف ،امانــت داری ،اعتدال،
عفت قلم ،شــناخت و پی گیــری مطالبــات واقعی
مردممیداندواینسرمایهگرانقدربرای«خراسان»
محققنشدهمگربهلطفخداوندوعنایتامامرئوف
عالم آل محمد حضرت علی بن موســی الرضا علیه
الســام پس آن گاه حمایت و عشــق و عالقه و انس
و الفت مــردم با خراســان .بنابراین پرواضح اســت
که شــکرانه نعمتی چنین بزرگ و ارزشمند ،تداوم
خدمتمومنانهوصادقانهبهدینومیهنوملتبزرگ
ماندرقالبانجامکارحرفهایواخالقمداروکمک
بهرشدوپیشرفتوتوسعههمهجانبهومتوازنایران
عزیزمــان در تمامــی عرصه های فرهنگــی ،دینی،

اقتصادی،علمی،سیاسیواجتماعی،احیایسبک
زندگی ایرانی اسالمی و در نهایت رسیدن به حیات
طیبه است و قدر مسلم انجام رسالتی چنین عظیم
و تحقق این اهداف متعالی محقق نمی شود مگر با
عزم جزم مســئوالن متعهد و متخصص و انقالبی و
عزمملیمردمعزیزمانوعملکردحرفهای،صادقانه
و هوشیارانه رسانه ها و ایفای نقش اطالع رسانی و
آموزش دقیق و به هنــگام ،ارائه تحلیل های مبتنی
بر واقعیت ها ،تالش منطقی و آگاهانــه برای اقناع
افکارعمومیدربارهمسائلگوناگون،عملبهوظیفه
نظارت بر عملکرد مسئوالن و دیده بانی اجتماعی،
نقد منصفانه ،ایجاد فضای مناســب بــرای تعامل و
تضاربافکاروآراوهمچنینایجادنشاطوامیدهای
منطبقبرواقعیتها.
اما کامال روشــن اســت که رســانه ها و به ویژه رسانه
های مکتوب در این برهه زمانــی و خصوصا در چند
ســال اخیر با وجــود مشــکالت عدیده بــرای انجام
مسئولیتیچنینخطیربامشکالتوموانعفراوانی
رو به رو هستند از مشکل اقتصادی جدی ،اساسی و
کمرشکنیکهبهتبعمشکالتاقتصادیکشورو...
برای روزنامــه ها پیش آمده گرفته تا فضــای بی در و
پیکر مجازی که علی رغم ثمــرات و فواید گوناگون،
مصیبتهایفراوانیراگریبانگیراجتماعوفرهنگ
واقتصادوسیاستکردهوسایتهایبیشناسنامه
و بی هویتــی که گاه بــه هیچ قیدی مقید نیســتند و
پخش هر شــایعه ،دروغ ،تهمت و توهین و سرکشی
به زندگی خصوصی مــردم را اولویــت کار خود قرار

داده اند!! البته برخــی کم کاری ها ،بــی دقتی ها،
دیرهنگامی ها ،تزریق یأس و ناامیدی ،سانسورها و
خودسانسوریها،گلبهخودیزدنها«،زردکاری»
و«زردنویسی»هاوهمچنینکامالجناحیوگروهی
عمل کردن ،رفتــار غیرحرفــه ای و مردمــی نبودن
برخیرسانهها،نشریاتوروزنامههاازجملهعوامل
اساسی کم شدن شمارگان ،کاهش استقبال افکار
عمومی و کم سو شدن نور امید به ادامه حیات و زنده
ماندن رسانه های مکتوب اســت و روزنامه خراسان
نیز نمی تواند خــود را تافتــه جدابافته و مبــرا از این
آســیب های جدی بداند هرچند به اذعان بسیاری
از خواص و ناظران و کارشناسان منصف و همچنین
اکثریتمخاطباناینروزنامهصاحبتجربهوتالش
کننده بــرای «وزیــن» و مردمــی ماندن ،این نشــریه
توانستهاستدرمسیرانجامرسالت،عملحرفهای
نقد منصفانه و رعایت اعتدال و شناخت و پی گیری
مطالباتمردمگامهایموثروقابلتقدیریبردارد.
براین اســاس و با توجه به ســابقه و عملکرد روشن و
قابل دفاع خراسان ،به امید و لطف الهی ،خراسان
زنده اســت و زنده خواهد ماند و همچنــان جزئی از
سفرهو«سبدفرهنگی»خانوارهایایرانیوخصوصا
خراسانیهایعزیزباقیخواهدماند.اگرهمچنانو
هرروزبیشترازدیروز«مردمی»باشد،بامردمزندگی
کند،مشکالتاساسیجامعهرادقیقبشناسدوپی
گیریکند،اگرهمچنانوبیشازدیروزبرمسیرامید
و انصاف و اعتدال و امانتــداری و حفظ ارزش های
دینیوملیوپاسداشتخونشهدایگرانقدرمان
گام بــردارد ،اگر دامن «خودسانســوری» را بیشــتر
برچیند ،اگر یقه «یقه سفیدها»ی رانت خوار ،مفت
خوران ،گردن کشان... ،
ادامه در صفحه ۳

فاطمه گودرزی
از تیرماهی بودن
می گوید
بیش از نیم قرن
زندگی با خراسان
آیا سعید مرتضوی را
روزنامه خراسان به
زندان فرستاد؟
پیام شورای شهر مشهد
به مناسبت هفتادمین
سالروز انتشار «خراسان»
روزنامه را با
«خراسان» شناختم
هم جوان  70ساله داریم
هم 70ساله جوان

