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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از مؤسسه فرهنگی  مطبوعاتی «ایران»:

تهدید افراطی ها  و  جاهالن  سوی  از  انقالب  امروز 
می شود

رونمایی شد مراسم  این  در  «ایران»  مؤسسه  انتشارات  چاپ  حقوق شهروندی»  «منشور  : کتاب  عکسها  شرح 

بازدید صالحی اميری از تحریریه روزنامه «ایران»

 

مریم سادات گوشه

 

«ایران» با اعتدال٬ شفافيت و صداقت مقابل افراط مقاومت کند

 

 

امسال بر خالف سالهای گذشته بيست و دومين سالروز انتشار روزنامه ایران در فضایی آکنده از غم واندوه در آمفی

و قهرمان فداکار  نشانان  آتش  دادن  از دست  غم  در  برگزار شد؛ فضایی  مطبوعاتی    مؤسسه فرهنگی  این  تئاتر 

کشورمان.

صبح دیروز ٬ سيد رضا صالحی اميری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن ادای احترام به شهدا و جانباختگان حادثه

پالسکو از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران بازدید و با مسئوالن و خبرنگاران این مجموعه گفت و گو کرد.

داوود مسئول٬  مدیر  فاضلی  محمد  عامل٬  مدیر  ها  روغنی  تقی  محمد  حضور  با  مراسم  این  «ایران»٬  گزارش  به 

محمدی سردبير روزنامه ایران و مدیران مسئول روزنامه الوفاق٬ ایران ورزشی٬ ایران سپيد و ایران آنالین و همچنين

از وصال  عبدالرسول  و  ضيایی  حسين  ایران٬  روزنامه  مؤسس  وردی نژاد  فریدون  ایرنا٬  عامل  مدیر  خدادی  محمد 

مدیران سابق روزنامه ایران در محل آمفی تئاتر این مؤسسه برگزار شد.

بازماندگان این حادثه ضمن برای  و شکيبایی  و آرزوی صبر   روغنی ها در ابتدای این نشست ضمن عرض تسليت 

خير مقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونان و هيأت همراهشان گفت: روزنامه ایران ثمره تالش بنيانگذار

تشکر نيز  وصال  و  ضيایی  آقای  روزنامه  این  دیگر  مسئول  مدیران  زحمات  از  همين طور  است.  وردی نژاد  آقای  آن٬ 

می کنم و نيز از رئيس هيأت مدیره جناب خدادی و همچنين همکاران محترم در همه مجموعه هایی که توانستند در

طی این سالها نام ایران را سربلند نگه دارند و تالش کردند و روزنامه را به جایی رساندند که امروز روزنامه ایران از

و در ابالغ را در فرهنگ سازی  تأثيراتش  بتواند  پرنفوذترین روزنامه های کشور است. اميدوارم این تالش ها  و  بهترین 

پيام و رسالت ما بگذارد. در ادامه مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: بنای من به حضور نداشتن بود ولی

اختتاميه مراسم  در  هم  دیشب  نشوم.  حاضر  شما  جمع  در  امروز  که  باشد  اخالق  و  ادب  خالف  کردم  احساس 

موسيقی فجر شرکت نکردم و برای ادای احترام به جانباختگان این حادثه تلخ  به پيامی بسنده کردم. اما ایران را

دوست داریم و به همين دليل آمدیم تا به شما خسته نباشيد بگویيم.

صالحی اميری در ادامه با اشاره به اینکه فریدون وردی نژاد ميزبان ماست٬ افزود: ایشان هيچ وقت ميهمان نيستند و

آقای و  شد  کشيده  اخير  سال های  در  زیادی  زحمات  داشت٬  ایران  روزنامه  که  سختی  شرایط  با  انصافاً  نبودند. 
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خدادی٬ هم در ایرنا و هم در ایران به صورت دائمی مسائل را دنبال می کنند. برادر عزیزم آقای روغنی ها شخصيت

دلسوزی است و دغدغه این مجموعه را دارد و مدام مسائل اینجا را پيگيری می کند. آقای فاضلی خوشفکر هستند

و صراحت لهجه دارند و کار خود را می شناسند و قابل تقدیر هستند و نيز دیگر عزیزان. صالحی اميری با بيان اینکه

نيازمند نوگرایی و نوسازی رسانه ای هستيم٬ یادآور شد: ما نمی توانيم در گذشته سير کنيم و مطابق با معيارهای

حرفی می تواند  رسانه ای کسی  نفسگير  بسيار  و  رقابت سنگين  امروز در  مدیریت کنيم.  را  افکار عمومی  گذشته 

برای گفتن داشته باشد که قدرت رقابت هم داشته باشد. ما انتظار نداریم که روزنامه ایران همه بار رسانه ای دولت

و کشور را به دوش بکشد٬ اما انتظار داریم که زبان صادق و شفاف دولت برای انعکاس دیدگاه های دولت به مردم

 
باشد.

وی با اشاره به اینکه با مسائل و مشکالت این روزنامه هم قبل از سمت وزارت و هم در حال حاضر آشنا وآگاه بوده

همنوایی٬ همدلی٬  معرفت٬  فضيلت٬  انسانيت٬  اخالق٬  شفافيت٬  صداقت٬  ایران٬  هویت  کرد:  تأکيد  هست  و 

همگرایی و در یک کلمه انسجام و وحدت ملی است و این هدف نباید هيچ وقت گم شود. «ایران» نباید برای رضایت

 
کسی از هویت خودش عبور کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: هيچ گاه از شما تقاضا نداریم که از مرزهای خودتان عبور کنيد و این نکته

بسيار مهمی است که باید به آن وفادار بمانيد و برای جلب رضایت و تخریب کسی کار نکنيد. شما یک وظيفه دارید

و آن خدمت به مردم است. ما هيچ شأنی جز خدمت به مردم نداریم. چون شما دنبال نان و نام نيستيد. عده ای که

ایران ما  است.  اسالمی  انقالب  بزرگ  بالی  گری  افراط  است.  تخریب  در  نامشان  و  نان  می کنند  تخریب  را  دولت 

اعتدالی٬ عقالنی و شفاف را دوست داریم و باید باور داشته باشيم که همه ما آمده ایم و می رویم اما هویت ایران

باید در جایگاه خود باقی بماند. ما در شرایط بسيار سختی در کشور قرار داریم. در داخل با انبوهی از مطالبات مردم

برای انتقال و  نوعی شکاف اطالعاتی شده ایم  پاسخ دهيم. اما ما دچار  به آنها  باید  و  به حق است  روبه رویيم که 

 
پيام دولت به متن اجتماعی دچار نوعی اختالل ارتباطی شدیم؛ وضعيت امروز محصول ناکارآمدی گذشتگان است.

صالحی اميری گفت:ما در شرایطی کشور را تحویل گرفتيم که در آستانه جنگ بودیم. اوالند رئيس جمهوری فرانسه

به دکتر روحانی گفته بود که کشورهای 5+1 تصميم قطعی برای حمله به ایران گرفته بودند و فقط در حال بررسی

زمانی مناسب برای انجام عمليات بودیم. اما حضور شما به عنوان رئيس جمهوری در ایران مانع از این عمليات شد.

بود. رئيس جمهوری تبدیل به یک رویه جاری در کشور شده  و انتقام جویی  و تخریب  در شرایط سياسی٬ انگ زنی 

ميان در  انتقام جویی  و  افشاگری  و  زنی  انگ  و  تخریب  و  می کرد  افشاگری  دیگر  قوه  رئيس  عليه  مجلس  در  وقت 

 
دولتمردان به یک ارزش تبدیل شده بود.

در شرایطی کشور را تحویل گرفتيم که حجم آسيب های اجتماعی وحشتناک بود. اعتياد٬ طالق٬ حاشيه نشينی و

 
خشونت و دهها آسيب اجتماعی دیگر شرایط سختی را بر مردم تحميل کرده بود.

وی ادامه داد: در شرایطی کشور را تحویل گرفتيم که وضعيت اقتصادی در بدترین شرایط خود قرار داشت؛ تورم باالی

دهها و  ارز  نابسامان  وضعيت  مختلف٬  کاالهای  و  قيمت  در  سنگين  های  شوک  گسترده٬  فسادهای  43درصدی٬ 

بود. نزول کرده  پایين ترین سطح خودش  به  تحویل گرفتيم که فرهنگ  را  مشکل اقتصادی دیگر. در شرایطی کشور 

تمام تالش دولت دراین سه سال و نيم این بود که بتواند ریل دولت و قوه مجریه را در مسير صحيح خود قرار دهد.

های هدف  به سمت  آباد  ناکجا  از  حرکت کشور  ریل  تغيير  باشد٬  نکرده  کاری  هيچ  روحانی  دکتر  آقای  دولت  اگر 

متعالی٬ خود حرکتی بزرگ است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره حادثه پالسکو تصریح کرد: شوری که در مورد

پالسکو در کشور شکل گرفت٬ محصول شبکه های اجتماعی و افکار عمومی است که همه را وادار کرد در عالی ترین

و معرض فشار  در  می گذرد  اجتماعی  در فضای  آنچه که  انعکاس  برای  رسانه ها  امروز  و  کنند.  توجه  آن  به  سطح 

مطالبات اجتماعی هستند. وی یادآور شد: روزنامه ایران٬ نهال دیروز حاال به درختی تنومند تبدیل شده است و این

و در سطح و دولت است  واسط ميان مردم  و آن حلقه  پيدا می کند  تقدیر است. ایران در کنار ایرنا یک هویت  قابل 

مورد در  اميری  بزرگی است. صالحی  بسيار  رسالت  این  و  مردم است  و  نظام سياسی  ميان  واسط  حلقه  عالی 

انتظاراتش از روزنامه ایران گفت: ما از شما انتظار نداریم که رفتار زرد داشته باشيد وانتظار شمارگان باال نداریم. ما از

شما صداقت٬ شفافيت و حرکت در مسير گفتمان غالب نظام سياسی را انتظار داریم. گفتمان غالب گفتمان اعتدال

است که بيش از هرزمان دیگری جامعه به اخالق و فضيلت نياز دارد. بداخالقی هزینه های سنگينی را بعد از انقالب

به جامعه تحميل کرد. آیت هللا هاشمی رحمه هللا عليه که استوانه انقالب بود در معرض تخریب گسترده قرار گرفت.

از بعد  بزرگ  اکثر شخصيت های  را دیده ایم.  و چه خسارت هایی  متحمل شدیم  را در کشور  چه هزینه هایی  ببينيد 

بزرگتری جاهل قرار گرفتند. جهل بالی بزرگ و جمع  و عمليات روانی عده ای آگاه  انقالب در معرض تهاجم شایعات 

انقالب اسالمی است و جاهالن سياهی لشکر دشمنند. امروز انقالب از سوی جاهالن و افراطيون درمعرض تهدید

 
قرار گرفته و ایران باید با انتخاب گفتمان اعتدال در مقابل این جهل صف کشی کند.



1/22/2017 روزنامه ايران_امروز انقالب از سوی جاهالن و افراطی ها تهديد می شود

http://www.irannewspaper.com/newspaper/BlockPrint/167839 3/4

 در ادامه فریدون وردی نژاد گفت: روزنامه ایران تالقی نسلهای مختلفی است که در این روزنامه فعاليت کردند.باید از

عزیزانی که برای روزنامه زحمت کشيدند و امروز در بين ما نيستند یاد کنيم. از استاد تاراجی٬ وطن دوست٬ الهامی

روزنامه تصریح کرد:  پایان مراسم  رفتند. محمد خدادی مدیر عامل ایرنا هم در  به رحمت خدا  و دیگر دوستانی که 

مؤسسش زحمات  دار  ميراث  و  است  هویتش  خاطر  به  دارد  چه  هر  و  داشته  بسياری  نشيب های  و  فراز  ایران 

وردی نژاد و همه آنهایی که برای آن زحمت کشيدند چه آنها که در قيد حياتند و چه آنهایی که به رحمت خدارفته اند.

باید قدردان زحمات آنها باشيم.

 

 

از ضرورت گفت و گو ميان نخبگان تا تأکيد بر طرح آسيب های اجتماعی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ابتدا به روزنامه عربی زبان «الوفاق»

و ارشاد وزیر فرهنگ  تأکيد  و گفت و گو کرد. ماحصل این دیدار  و خبرنگاران این مجموعه دیدار  با مدیرمسئول  و  رفت 

براساس و  با شناسایی دقيق مخاطب  بود که الزم است  به آن  و توجه  برای درنظر گرفتن جامعه عربی  اسالمی  

بيشتری قرار گيرد. در تا مورد استقبال  پرداخته شود  زبان  روزنامه عربی  و نشر اخبار این  به توسعه  نيازهای آن٬ 

ارشاد و  فرهنگ  وزیر  و  کردند  صحبت  تبریز  تراکتورسازی  تيم  درباره  خبرنگاران  ورزشی»  «ایران  روزنامه  تحریریه 

را در به سؤال خبرنگاری که نظرش  پاسخ  را دنبال کنيد. او همچنين در  باید سياست وحدت ملی  اسالمی گفت: 

مورد فوتبال پرسيده بود٬ تصریح کرد: فوتبال دو بُعد اقتصادی و اجتماعی دارد. پيشنهاد می کنم وارد بعد اقتصادی اش

نشوید که آلوده است. بهتر است به بعد اجتماعی آن بپردازید چرا که فوتبال بخشی از نشاط اجتماعی است.او بر

ایجاد روحيه رقابت نيز تأکيد کرد تا با برگزاری فوتبال در ورزشگاه ها و حضور جوانان در آن بتوان مانع جرایم و فساد در

جامعه شد و اوقات فراغت سالم برای جوانان ایجاد کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه بازدیدش از مؤسسه

فرهنگی  مطبوعاتی ایران به «ایران سپيد» رفت و از تنها نشریه مخصوص نابينایان در ایران که به خط بریل منتشر

مسئول مدیران  از  و  داشت  روزنامه  این  به  انتشار  به  نسبت  ویژه ای  تأکيد  او  دیدار  این  در  کرد.  دیدن  می شود٬ 

خواست که به آن فراتر از روزنامه ایران کمک شود چرا که کمک به نابينایان٬ هم انسانی است و هم خداپسندانه و

با نزدیک  از  و  بازدید کرد  خبری  از سرویس های  و  رفت  ایران  روزنامه  تحریریه  به  این  از  پس  وی  بزرگ دارد.  اجری 

مسائل و مشکالت آنها آشنا شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پيشنهادش به سرویس سياسی روزنامه این بود

که مباحث مطرح جامعه را در قالب گفت و گو و ميزگرد تبيين و آسيب شناسی کنند و بر ضرورت گفت و گو ميان نخبگان

به گفت و گو آرام  چالشی در فضایی  مواضع  و  تخریب ها  و  تنش ها  به  پرداختن  جای  به  و  تأکيد کنند  و کارشناسان 

بپردازند. تأکيد دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به سرویس اجتماعی و گزارش این بود که به اولویت های 21 گانه

افراد از  همچنين  و  بگيرند  گزارش  آن  مبنای  بر  و  دهند  اهميت  اجتماعی  آسيب های  بحث  در  انقالب  معظم  رهبر 

صاحبنظر در حوزه های اجتماعی استفاده کنند.
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