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نه این و نه آن ھم این وھم آن

محمد تقی روغنی ھا

  مدیر مسئول روزنامه ایران

بغرنج ترین پدیده ھای عالم پدیده ھایی به شمار می آیند 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 «ھم بودگی» چه

تناسبی بر قرار است و ھر کدام چه سھمی دارند؟ روزنامه ایران چنین پدیده ای 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

دولت. روزنامه ای منتصب به دولت و از آن مردم. کیست که بگوید، صرفًا این است و آن نیست. بنابراین، وظیفه کسی

که مدیریت این روزنامه را عھده دار می شود، تنظیم شاھین این ترازوست. از این روست که روزنامه ایران در عین حال

که در بر گیرنده صدای دولت است، روزنامه ایست متعلق به کل جامعه که مردم باید خود را در آن ببینند و حس کنند.

ما امانت دار 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 عھده اش براییم.

تردیدی ندارم که روزنامه ایران اگر صرفًا بخواھد تریبون دولت باشد و اخبار و رویدادھا را به صورت غیر شفاف و تنھا از

زاویه نگاه مسئوالن دولتی ببیند، راه را خطا رفته ایم و قافیه را یکجا باخته ایم. اما چنانچه بتوانیم علی رغم داشتن مھر

و نشان دولتی، به طور شفاف از زوایای متفاوت و به صورتی شفاف، رویدادھا را ببینیم و رصد کنیم، رسانه ای سامان

داده ایم آبرومند، که می توان به آن بالید. در جایگاه مدیر روزنامه ایران و در مدتی که این وظیفه را برعھده گرفته ام،

کوشیده ام تا این روزنامه به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دولت، از یک سو، آنچه را که دولت می خواھد، به طور

شفاف، روشن و به دور از اغراق ھا و روش ھای غیر شفاف، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و از سوی دیگر، بیان

کننده خواست ھای

مردم باشد.

اگر چه معتقدم، ھرچه فاصله میان مردم و دولت منتخب این مردم کمتر و کمتر شود، نقاط مشترک شان بیشتر و

بیشتر می شود.

 


