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حاج مهدی کیانی اولین فرمانده ســپاه آبادان و از فرماندهان هشت 
ســال دفاع مقدس مهمان روز شنبه ستاد مرکزی روحانی در استان 

گیالن بود.
ســردار کیانی که در دفاع مقدس  فرماندهی قرارگاه لشــکر قدس، 
ستاد قرارگاه خاتم، لشــکر ۳۲ انصارالحسین، لشکر ۷ ولیعصر و … 
را بر عهده داشــت در این نشست اعالم داشت که خود را سردار نمی 

داند و خود را یک رزمنده می شناسد.
 وی در ابتدا دربــاره مفهوم ایثارگری بیان کــرد:  ایثارگری تنها به 
کســانی که در هشت ســال جنگ بودند خالصه نمی شود به کسانی 
هستند که راه بهتری را دنبال می کننِد، ایثارگری یعنی شرف یعنی 
اتصال بدون نقطه چین به مردم ایثارگری یعنی آنان که دلشان برای 
مــردم  پرپر می زد، در زمان جنگ ایثارگــران از جان و مال و پول و 
لباس خود گذشــتند از مرزها دفاع کننــد. وی ادامه داد: ایثارگری 
شــاخ و شانه کشــیدن نیست، کسی اســت که در برابر مردم تواضع 

کند. اگر این ویژگی را نداشــت قطعا باید در ایثارگریش شــک کرد. 
ایثارگران  کسی هستند که دروع نمی گفتند

. اگر در ســر پست خوابشان می آمد اعالم می کردند، آدم های  های 
ماخوذ به حیایی بودند و گســتاخ و دریده نبودند. ایثارگران فحاش 

و هرزه گو نبودند. 
اولین فرمانده ســپاه آبادان بیان کرد: من یک روز خودم در جنگ را 
با  کل عمرم عوض نمی کنم، اما باید گفت که منتی و طلبی بر کســی 
نیست. وقتی دشمن به خاک شــما حمله می کند شما وظیفه دارید 
از خود دفاع کنید، نشــانه ایثارگری نیســت که همه جا آن را بر سر 

کســی بزنید و پول و ماشین و خانه طلب کنید. 
من به مکتب امام و شــهدا بدهکار هم هســتم. همین هم کفایت می 

کند. من ده ســال در جنگ بودم نه طلبی و نه منتی ندارم. 
این چیزی اســت که دین بر عهده من گذاشــته اســت و من به آن 

متعهد هستم.

کیانی در ادامه گفت: نشــانه ایثارگری این است که بابت آن مطالبه 
ای از نســل های آینده نداشته باشــد، چه خبر است میبینیم خانه و 
ماشــین گرفتم و بازهم طلب دارم. پس بیایید تسویه کنید و منتی بر 
مردم نگذارید. ما نباید بــا ایثارگری دروغ را رواج دهیم و به تخریب 
شخصیت ها دست بزنیم. وی افزود: من دست لرزان آقای روحانی را 

که باقیمانده از جنگ اســت می بوسم و احترام می گذارم.
فرمانده ســابق لشکر ۷ ولیعصر در ادامه تاکید کرد: آقای روحانی در 
این چهارسال پای مطالباتش باقی مانده است و اگر جاهایی توانسته 
اجازه ندادند که آن مســائل را نیز حل نماید. اما ما می دانیم که تمام 

تالش و کوشش خود را کرده است.
 وی ادامــه داد: در چنیــن فضــای تخریبی که شــکل گرفته بود  و 
صداوسیما با ســواالت صوری تنها دو دقیقه  به هر نامزد فرصت می 
داد آقای روحانی از عهده آن بیرون آمد و امروز نوبت ما اســت که از 

او حمایت کنیم.
به فکر این نباشــید کــه چون مناظره را بردیم همه چیز تمام شــده 
اســت ما باید کار را ادامه دهیم و با قدرت به تبلیغات خودمان ادامه 
دهیم تا روحانی با باالترین رای و اختالف معنادار به پیروزی برســد 
و اختالف معنادار توانمندی های او را بیشــتر خواهد کرد. ما باید به 
دنیا اعالم کنیم اگر سوئیس هم نمی شــویم قصد نداریم افغانستان 

یا عراق شویم.
کیانــی همچنین در این نشســت اظهار کرد: بزرگتریــن فقر ما در 
جامعه عدم کار اجتماعی اســت، این به دلیل آن است که کار حزبی 
در ایران وجود ندارد و منافع فردی در اهمیت بیشــتری قرار دارند. 
برای جریان رقیــب اصالحات آن چه ناراحت کننــده تر از پیروزی 
روحانی در دور قبل  اســت این اســت که یک رهبــری در اردوگاه 
اصالحات درســت شده اســت که با یک انگشت اشــاره آن اردوگاه 
و لیســت پیروز می شــود. این از پیروزی روحانی و نتیجه انتخابات 

مجلس مهم تر است.
 وی افزود: اگر تحزب در ایران باشــد یک جریان پاسخگو می شود و 
باید بعد از چهارســال گزارش کار دهد و اگــر اقداماتش منفی بود از 

سوی جامعه بایکوت می شود. 
این اقدام جمعی نیاز اســت که پاســخگوئی را در بین مسئولین زیاد 

کند.

ادامه از صفحه یک

دولت آقای دکتر حســن روحانی توانست پل های شکسته شده 
را بین مرزهای ما با کشــورهای جهان ترمیم کند و با تالش های 
شــبانه روزی بهترین فرزندان این نظام یعنی تیم دیپلماســی 
کشــورمان، با انعقاد برجام اکنون تنها کشوری هستیم که بدون 
جنگ، از ذیــل بند هفتم شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
خارج شــدیم و تحریم های شــیطانی که ســالها بر کشور ما به 
صورت ظالمانه اعمال می شــد، شــوالی ســیاه خود را از کشور 

ما دور کرد.
به عقب بــاز نمی گردیم چون اعتقاد راســخ داریم راهی که آغاز 

کرده ایم قدم بزرگی ست برای فردایی بهتر...
به عقــب بــاز نمیگردیم چون اعتقــاد نداریم کــه باید درهای 
کشــورمان را بر روی دنیــا ببندیم. میخواهیــم از موقعیتی که 
دولت تدبیــر و امید برای آینده ایران محیا کــرد، صیانت کنیم. 
نیــک میدانیم که زنجیره های اقتصادی کشــور ما حلقه های به 
هم تنیده ای دارد که با جذب ســرمایه گــذاری های خارجی و 
رونــق فضای کســب و کار امنیت اجتماعی و فــردی ما تضمین 

می شود.
به عقب بــاز نمیگردیــم چــون میخواهیم وضعیــت آموزش و 
بهداشت کشورمان متناسب با شــأن همه اقوام ایران به باالترین 

سطح ممکن برسد.
میخواهیم فرصت های آموزشــی و اشتغال میان زنان و مردانمان 

به عدالت تقسیم شود.
ما نگران ایرانی هســتیم که مدیریت صحیح برای هفتصد میلیارد 

دالر از ثروت این سرزمین نداشته باشد
ما ایرانی نمیخواهیم کــه اطرافیان بیماران خاص داروهای مورد 
نیــاز خود را از راه های غیر مجاز و با مشــّقت فراوان و قیمت های 

گزاف تهیه کنند.
ما می خواهیم که بمانیم و بســازیم و ایران را شایسته ی هر ایرانی 

کنیم.
به عقب باز نمیگردیم...
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اولین فرمانده سپاه آبادان دفاع مقدس در ستاد مرکزی روحانی در رشت:

امروز نوبت ما است از روحانی حمایت کنیم
یادداشت

به عقب باز نمی گردیم...

 
حجت جوادپور

فعال سیاسی

رقابت های انتخاباتــی دوازدهمین 
دوره ی ریاســت جمهــوری، بویژه 
پــس از برگزاری آخریــن مناظره، آشــکارا عرصه ی 
این رقابتهــا را به دو رویکرد و نگرش کاماًل روشــن و 
متفــاوت تفکیک کــرد. در یک ســو گفتمانی مبتنی 
بر عقالنیــت، تدبیر و برنامه و تحلیــل های مبتنی بر 
واقعیت های سیاســی و اقتصادی کشــور و نیز چشم 
انــدازی روشــن و امیدوارنه به آینده ی کشــور؛ و در 
دیگر سو رویکردی مبتنی بر گرایش های پوپولیستی، 
فقــدان برنامه های راهبردی، شــعارگرایی، تخریب ، 
هجمه و ادبیات خشــونت و بحــران آفرینی، ورود به 
حریم های شــخصی و در نهایــت گفتمانی مبتنی بر 
شیوه های شکست خورده ی گذشته، و مهمتر از همه 
القــای یأس و ناامیدی، شــناخت و انتخاب را بر مردم 

آسان کرده است.
جامعــه ی زخم خــورده و بحران زده ناشــی از یک 
دهه ســوء عملکرد اصولگرایان و مدیریــت ویرانگر 
آنان، اینک نگران بازگشــت به آن ســالهای سخت و 
فرساینده هســتند و اگر تردیدی در انتخاب بین این 
دو رویکرد و گفتمان وجود داشــت، اینک با توجه به 
دیدگاهها و سخنان کاندیداها در ایام تبلیغات؛ بویژه 
در ســه مناظره، جای شک و شــبهه برای کسی باقی 
نگذاشــت! رقبای مخالف دکتر روحانی که از ابتدای 
ایــن دوره از رقابت ها، با نادیــده گرفتن موضوعات و 
مصالح کشــور صرفاً روحانی را آماج حمله ها و تهمت 
های بی اســاس قرار دادند، و چنان سخن گفتند که 
گویــا همه ی تاریخ سیاســی ایران از ســال 9۲ آغاز 
شده است، غیر از ترسیم مجدد شبح احمدی نژاد در 
فضای سیاسی کشور و استفاده از ادبیات و شعارهای 

عوامفریبانه ی او، هیچ طرح و نقشــه و برنامه ای برای 
تداوم روند رشد و توسعه ی کشور ارائه نکردند و همه 
امید آنان برای بازگشــت به عرصــه ی قدرت، جمع 
کردن آرای مرّدد و ســرگردان در کف جامعه اســت! 
همه ی تالش آنان این اســت کــه بتوانند پس از رّد 
صالحیت احمدی نژاد، با ایجاد بدیلی برای او، آرایی 
که به زعم آنان در الیــه هایی از جامعه وجود دارد به 
نفع خود مصادره کنند و از سویی دیگر با ترویج اقسام 
دروغ و بهتــان هایی به تیم اجرایــی دولت یازدهم و 
ســیاه نمایی وضعیت موجود، از میزان امید و اعتماد 
مردم به دولت اعتدالگرا بکاهند! گواه روشــن بر این 
سخن عدم پاســخگویی آقایان، رئیســی، قالیباف و 
میرســلیم به ســواالت مکرر مجری مناظره در باره 
برنامه ی کاندیداها برای حل مشــکالت سیاســی و 
اقتصادی بود که در برابــر میلیونها ایرانی بجای بیان 
برنامه های خود، یا زمان پاســخگویی را صرف حمله 
به اشــخاص از جملــه جناب روحانــی و جهانگیری 
کردند، یا بــه ارائه تصویری ســیاه و ناامید کننده از 
جامعه ی ایران پرداختند و یا با بیان شــعارهایی دم 
دستی و کلیشه ای که بر کسی پنهان نیست، از پاسخ 

گویی طفره رفتند! 
یکی از چیزهایی که در این مناظرات بوضوح آشــکار 
شــد، عدم پایبنــدی و التــزام مخالفان بــه اخالق و 
انصــاف و قوانین بود. دروغ های پی در پی و ســخنان 
بی اســاس در مناظرات که بالفاصله توسط مسئولین 
کشور تکذیب شد و یا اســتفاده از الفاظ اهانت آمیز و 
هنجارشــکنانه که عکس العملی خشمگینانه در برابر 
آرامش و منطق و ســخنان مســتدل آقای روحانی و 
جهانگیری بود، اتهام بســتن به بستگان اعضای دولت 
بدون دالیل و مســتندات الزم، عدم اشــراف مخالفان 
به آمارها و مســتندات واقعی و معتبــر، نگرانی آقایان 
رئیســی و قالیباف از بیان واقعیــات فاجعه آمیز دولت 
نهم و دهم)که تذکر چند باره ی رئیســی برای خاتمه 

دادن به نقد دولت پیشــین را در پی داشت!( استفاده 
از تنها میراث شــوم احمدی نژاد، یعنی توزیع پول در 
جامعــه بدون توجه به منابــع آن نقدینگی ها و أثرات 
ســوء آن بر رکود و تورم کشــور، همــه و همه حاصل 
عملکرد کاندیداهــای اصولگرا در مناظــرات بود که 
دستهای خالی آنان از هرگونه برنامه و چشم انداز برای 

مدیریت اجرایی کشور را آشکار کرد.
یکــی از نکاتی که می تواند موجــب نگرانی در جامعه 
شود و غفلت از آن خطراتی را متوجه ی آینده ی کشور 
کند، رویکرد برخی از اصولگرایان از جمله آقای رئیسی 
به همان شــیوه های گذشــته در زمینه ی مواجهه با 
تحریم هاســت. رئیســی در ایام تبلیغات چندین بار 
در بــاره ی اســتفاده از تحریمها بعنــوان یک فرصت 
ســخن گفت و بدون اینکه برنامه ای ارائه کند بار دیگر 
سخنان و شــعارهای رئیس دولت گذشته را بازسازی 
و تکرار کرد! این رویکرد موجب نگرانی و تشــویش در 

جامعه ای خواهد شــد که در سالهای نه چندان دور با 
تمام وجود، بزرگترین لطمــات را به بهانه ی دور زدن 
تحریم ها از ناحیه ی کاســبان تحریم احساس کردند 
و اقتصــاد ایران عرصه ی چپــاول و حیف و میل ثروت 
ها و منابع مالی کشور گردید.سخنرانی های تبلیغاتی 
و دیدگاههای مطرح شــده در جریان مناظره ها زنگ 
خطر را برای اقتصاد و سیاســت ایــران بصدا درآورده 
است! اگر هشــیاری و حضور قاطع و حداکثری مردم 
در حمایــت از جریان اعتدال و اصالحــات منطبق بر 
عقالنیت صورت نگیرد، خطر بازگشــت کشور به روند 
ناهنجار و ویرانگر پیشــین همچنان وجود دارد؛ زیرا نه 
هیچــگاه از کتابچه ی کار و کرامت رییســی رونمایی 
خواهد شد و نه امیدی به شــیوه های گازانبری و لوله 
کردن هــای قالیباف  می رود! اینک که مخالفان دولت 
یازدهم در عرصه ارائه برنامه های اجرایی و پاسخ های 
منطقــی و عقالنی و علمی به مطالبــات مردم و نظام، 

متحمل شکســت سنگینی شــده اند، تنها راه گریز از 
این هزیمت را امید بســتن به آراء مرّدد و ســرگردان 
بخشــی از جامعه می دانند که به دلیــل تلقی آنان از 
ضعف فکری و محرومیت آن بخش از مردم، توســل به 
اقســام دروغ، تحریف واقعیت ها، وعده ها و شعارهای 
توخالی و زیرپاگذاشــتن اخالق و حرمت ها را جایز و 
روا می دانند.مخالفان دولــت هم در عرصه ی ارائه ی 
برنامه هــای راهبردی و نگرش های مدیریتی از دولت 
یازدهم شکســت خوردند و هــم در عرصه ی اخالق و 

قانون مداری!
آخرین پاســخ قاطع به هجمه های توهین آمیز و دروغ 
ها و عوام فریبــی های مخالفان دولــت تدبیر و امید، 
نتیجه آرای مردمی در روز ۲9 اردیبهشــت ماه 1۳96 
خواهد بود، که ســودای بازگشــت به گذشته و عقب 
نشــینی از مسیر رشد و توســعه ی پسابرجام را در سر 

ندارند! تردید نکنید!

شکست در اخالق و برنامه های راهبردی رقیبان روحانی


