
هنگامی که در رقابت های انتخاباتی، شعار اعتدال از سوی 
دکتر روحانی مطرح شد، بسیاری فکر می کردند، با روی 
کار آمدن دولت اعتدال، اعتدال نیز محقق خواهد شد. اگر 
یکی از مصادیق اعتدال توجه به نظرات دیگر کاندیداها 
و طرفداران آن ها باشد، با روی کار آمدن دولت اعتدال، 
به صورت روش مند  مسئله  این  به  که  می رفت  انتظار 
توجه شود، نه آن که خود را محدود به آرای یک گروه 
سیاسی خاص نماید. متأسفانه دولت مدعی اعتدال آنقدر 
گرفته  خود  به  اصالحات  سیاسی  جریان  بوی  و  رنگ 
بسیار  عرصه  این  در  را  اعتدال  به  امید  روزنه های  که 
کم رنگ کرده است. در دوره اصالحات پدیده ای به نام 
»روزنامه های زنجیره ای« با بیان کردن مطالبی علیه مبانی 
اسالم ناب سعی بر ایجاد شبهه و مسموم کردن جامعه 
ظهور کرد و هر از گاهی به دلیل افراط بیش از حد، 
برخی از آن ها تعطیل می شدند اما با تاسیس روزنامه 
ادامه  را  خود  راه  افراطی  مشِی  همان  با  دیگری 
می دادند. با کمال تأسف با آمدن دولت کنونی، باز 
شاهد شبهه افکنی ها و دروغ پردازی هایی از همان 
نوع هستیم که برآنند تا خوانندگان خود را به 
سوق دهند. در همین راستا روزنامه  کج راهه 
ساحت  به  توهین آمیز  بسیار  مطلبی  بهار 

اعتدال 
يا نبش قبر اصالحات؟

 حجت احسان بخش



امیرالمومنین علی )علیه السالم( نوشت که از آن بوی تکرار 
مقاالت فتنه انگیز دهه 70 به مشام می رسید.

سردبیر روزنامه تازه تأسیس هم میهن در توضیح این که این 
روزنامه در دوره جدید چه روندی را پی خواهد گرفت، 

ارگان  نه  عنوان »هم میهن  با  سرمقاله ای  در 
می نویسد:  اپوزیسیون«،  ارگان  نه  دولت، 
ارگان  نه  است  دولت  ارگان  نه  هم میهن 
یک  را  خود  هم میهن  روزنامه  اپوزیسیون، 
روزنامه حرفه ای معتقد به گفتمان »اصالح 

+ اعتدال« می داند.
در  قوچانی  محمد  سوی  از  یادداشت  این 
با  هم میهن  روزنامه  جدید  دوره  در  حالی 
نگاشته  اعتدال  گفتمان  از  حمایت  عنوان 
نه چندان  روزگاری  در  وی  که  است  شده 
دور در دوران دوم خرداد، با انتشار مقاالتی 

از  افراطی  صورت  به  »نشاط«،  همچون  روزنامه هایی  در 
مواضع رفرمیست ها و اپوزیسیون در موضوعاتی همچون 
قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه و اصالح قانون مطبوعات 
دفاع می کرد. وی این روزها در حالی خود را مدافع رئیس 
و  نوری  ناطق  و  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  کنونی،  جمهور 
یک معتدل می نامد که روزگاری سرمقاله ها و کتاب هایش 
بود.  سنتی  راست  جناح  از  افراد  این  تخریب  به  مختص 
»پدرخوانده  کتاب  مقدمه  در  میهن  هم  روزنامه  سردبیر 
و  رفسنجانی  هاشمی  به  آن چنان  جوان«  چپ های  و 
و  وی  با  خاندان  این  گویی  که  می تازد  خانواده اش 
خانواده اش دشمنی دیرینه ای داشته است. وی در این کتاب 
هاشمی رفسنجانی را »خانواده اقتدار« لقب می دهد و برای 
آزادی یک عنصر افراطی رفرمیست، به نام »اکبر گنجی«، 
داشتن  دست  به  را متهم  رفسنجانی   از زندان که هاشمی 
در قتل های زنجیره ای کرده بود، تالش می نماید. وی کتابی 

سرخ  »عالیجناب  عنوان  با  هم 
پوش« در همین راستا نوشت. 

این روزها و در فضای مطبوعاتی 
به  سری  اگر  اعتدال  دولت 
باجه های روزنامه فروشی بزنیم، 
خواهیم دید که قریب به اتفاق 
از  طرفداری  به  تنها  روزنامه ها 
دولت می پردازند و جایی برای 
قبول  را  دولت  از  سازنده  نقد 
نمی کنند و چند روزنامه ا ی هم 
که عالوه بر نقاط مثبت به نقاط 
افراطی  را  می پردازند،  ضعف 

معرفی می کنند. این روند در عرصه مطبوعات، غیر از ظهور 
قارچ گونه سایت های حامی دولت است که همه جانبه به 
تعریف از دولت می پردازند و از سوی اصالح طلبان تغذیه 

فکری می شوند. 
در کنار این تغذیه فکری، به میدان آمدن برخی از افراد که 
به عنوان پدر معنوی دولت اعتدال معرفی می شوند و در 
حقیقت در صف اصالح طلبان قرار داشته اند را می توان در 
همین راستا تفسیر کرد. اخیراً آقای چیت چیان وزیر نیروی 
دولت دکتر روحانی برای بیان گزارش وزارت متبوعش به 

داد!  گزارش  او  به  و  رفسنجانی رفت  آقای هاشمی  دیدار 
این عمل وی با موضع گیری های تند بعضی از نمایندگان 
مجلس و بعضی از نخبگان کشور مواجه شد که واقعًا رئیس 
دولت کیست و نقش هاشمی رفسنجانی در دولت چیست؟ 
و  همراه  شخصیِت  این  شدن  فعال 
همیشگی اصالح طلبان و سایت او را نیز 
می توان در همین چارچوب تحلیل کرد. 
سایت آقای هاشمی رفسنجانی که مدتی 
پیروزی  از  بعد  شده،  فعال  بسیار  است 
دکتر حسن روحانی کاربران را با تیتری 
عجیب، شگفت زده کرد: هاشمی انقالب 

را از خوارج پس گرفت!
آمدن  کار  روی  از  بعد  اصالح طلبان 
دولت دکتر روحانی، به دنبال این هستند 
کنند؛  تصاحب  را  مسولیت ها  همه  که 
همچنین انتخاب بسیاری از مدیران از میان افراد منسوب 
به فتنه گران و طرفداران ایشان و کسانی که علنًا در حوادث 
فتنه 88 دست داشته و از آن تبری نجسته اند،  بیانگر عدول 
افراطیون اصالح طلب است  به  اعتدال و رویکرد  از شعار 
که نمونه اخیر آن انتساب استاندار جدید ایالم است. وی 
در مصاحبه اي به صراحت گفت: »من چیزی به نام فتنه را 

قبول ندارم، حاال هرکسی هرچه می خواهد بگوید!
نه  هم  آن  اصالح طلبان،  از  بسیاری  آمدن  کار  سر  بر 
اصالح طلِب  افراطیون  از  برخی  بلکه  معتدل،  اصالح طلبان 
طردشده و اظهارنظرهای آزادانه آن ها در کنار به دست گرفتن 
نبض مطبوعات و رسانه های کشور، بیانگر سوء استفاده از 
کلمه اعتدال در این دولت و نبش قبر اصالحات و بازگشت 

نیروهای ایشان به میدان اجرایی کشور است.
فرصت طلبی  باب  در  قبل  سال  پنج  انقالب  معظم  رهبر 

عده ای از واژه اعتدال، مطلبی را هشدار دادند:
نام  با  عقالنیت،  نام  با  »بعضي ها 
»اعتدال« ، با نام پرهیز از جنجال 
می خواهند  بین المللی،  دردسر  و 
از مبانی انقالب و اصول انقالب 
این  نمی شود؛  این  بگذارند!  کم 
و  بی صبری  نشانه  این  نمی شود. 
گاهی  است.  شدن  خسته  نشانه 
این خسته شدن را ـ که خودشان 
نسبت  مردم  به  ـ  شده اند  خسته 
می دهند؛ مردم خسته شده اند؟ نه، 
احساس  وقتی که  آن  مردم  نخیر. 
کنند مسئولین کشور با سربلندی، 
مسلمانی و عبودیت خودشان را اعالم می کنند، خوشوقت 
می شوند؛ خوشحال می شوند. این مردم، مسلمانند. حرکت 

مردم هم به خاطر همین بود.
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این روزها و در فضای 

مطبوعاتی دولت اعتدال 

اگر رسی به باجه های 

روزنامه فروشی بزنیم، خواهیم 

دید که قریب به اتفاق 

روزنامه ها تنها به طرفداری از 

دولت می پردازند و جایی برای 

نقد سازنده از دولت را قبول 

منی کنند و چند روزنامه ا ی هم 

که عالوه بر نقاط مثبت به نقاط 

ضعف می پردازند، را افراطی 

معرفی می کنند. این روند در 

عرصه مطبوعات، غیر از ظهور 

قارچ گونه سایت های حامی 

دولت است که همه جانبه به 

تعریف از دولت می پردازند و از 

سوی اصالح طلبان تغذیه فکری 

می شوند. 


