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ﻧﻪ اﯾﻦ و ﻧﻪ آن ھﻢ اﯾﻦ وھﻢ آن

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ روﻏﻨﯽھﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﯾﺪهھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ھﻢ »اﯾﻦ« ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ »آن«؛
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ »ﺑﻮدن« و آن »ﻧﺒﻮدن« و آن »ھﻢﺑﻮدﮔﯽ« ﭼﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺪام ﭼﻪ ﺳﮫﻤﯽ دارﻧﺪ؟ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
ھﻤﭽﻮن ھﺮ روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﯽ و ﻧﮕﺎه
ً اﯾﻦ اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وظﯿﻔﻪ ﮐﺴﯽ
دوﻟﺖ .روزﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ دوﻟﺖ و از آن ﻣﺮدم .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ را ﻋﮫﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺎھﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺮازوﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﻪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﺪای دوﻟﺖ اﺳﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪاﯾﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖدار اﻣﺎﻧﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و واﻣﺪار ﺻﺪای ﻣﻠﺘﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﮔﻮش دوﻟﺖ ...و اﯾﻦ ھﻤﺎن
وظﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ از ﻋﮫﺪهاش ﺑﺮاﯾﯿﻢ.
ً ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادھﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﺗﻨﮫﺎ از
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ
زاوﯾﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،راه را ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻠﯽرﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﻣﮫﺮ
و ﻧﺸﺎن دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪطﻮر ﺷﻔﺎف از زواﯾﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺷﻔﺎف ،روﯾﺪادھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و رﺻﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎن
دادهاﯾﻢ آﺑﺮوﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺑﺎﻟﯿﺪ .در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وظﯿﻔﻪ را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪام،
ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﺗﺎ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻪ طﻮر
ﺷﻔﺎف ،روﺷﻦ و ﺑﻪ دور از اﻏﺮاقھﺎ و روشھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ،در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ،ھﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

