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اولویت شــهردارى افزایش نشــاط و 
شادابى شهروندان است

: نشاط و  شهریار- 
شادابى شهروندان در گرو بهره مندى از 
خدمات شهرى است که درهمین راستا 
شهردارى باغستان اولویت خود را براى 
اجراى طرح هایى کــه مى تواند دراین 
نموده  ریزى  برنامه  باشــد  موثر  زمینه 

است.
که مى  هایى  پروژه  به   
تواند در نشــاط آورى و شاداب نمودن 
شهروندان موثر باشد اشاره کرد و دراین 
باره اظهار داشت: خوشبختانه شهردارى 
اماکن  ارتقاء  باغســتان در حوزه  شهر 

ورزشى ، تفریحى 
و فرهنگى تاکنون 
ارزنده  هاى  طرح 
اى را در چند سال 
افتتاح  گذشــته 
در  همچنیــن  و 
دستور کار دارد و 
با اتمام این پروژه 
افزایش  شاهد  ها 
ســرانه هایى که 
مــى توانــد در 
شادابى  و  نشاط 

شهروندان موثر باشد خواهیم بود.
وى به یکى از پروژه هاى خوب شهردارى 
اشاره و افزود: مدیریت شهرى باغستان 
پروژه احداث جاده ســالمت را در جاده 
خادم آبــاد به نصیر آبــاد و همچنین 
بالعکــس در دســتور کار  دارد که این 
پــروژه مى تواند براى داشــتن جامعه 
سالم و ایجاد محیط امن و شاداب براى 

شهروندان موثر باشد.
به رویکرد فرهنگى 
ارتقاى سالمت  در  ورزشى شهردارى 
شهروندان و تحرك بخشى در مسیر 
تندرستى اشــاره کرد و گفت : جاده 
دوالین  در  باغســتان  شهر  سالمت 
بلوار  در  واقع  غربى  و  شــرقى 
شهید حاج حسن همدانى است 
این پیاده رو با طول دو کیلومتر 
مســیر اتصالى بین خادم آباد و 
نصیر آباد است که باهدف ایجاد 
نشاط و ارتقا سالمت شهروندان 
به بهره بردارى خواهد رسید.

وى ادامه داد :الین شــرقى این 
تجهیزات  بــه  مجهز  رو  پیاده 

ورزشى آبخورى و نیمکت شده همچنین 
روشــنایى این پیاده رو نیز تامین شده 
است و عملیات الین غربى این پیاده راه 
نیز در حال انجام است تا شهروندان از 
دو طرف جاده هم استفاده کنند و انشاهللا 
در دهه فجر شاهد بهره بردارى خواهیم 

بود 
:براى  کرد  تصریح   
رسیدن به شعار شــهر سالم و پاك در 
یک پویش عمومى استفاده از دوچرخه 
به عنوان وسیله حمل ونقل سالم مورد 
است  گرفته  قرار  توجه جدى  و  حمایت 
از این رو جاده ســالمت براى دوچرخه 
سوارى نیز طراحى شده تا شهروندان از 

آن استفاده نمایند.
رنجبر توجه به ســالمت شهروندان را 
بسیار مهم ارزیابى کرد و افزود : ماموریت 
شــهردارى ها به غیر از فعالیت روزمره 
عمرانى و خدماتى یک ماموریت اساسى 
در تامین سالمت شهروندان است که در 
این ارتباط توسعه ورزشهاى همگانى از 

الزامات و ضرورت ها مى باشد.

وى خاطر نشــان کرد :امروز با همدلى و 
اتحادى که بین مدیران شــهرى وجود 
دارد شاهد افتتاح پروژه هاى موفقى در 
و خواهیم  باغستان هستیم  سطح شهر 
بود و امیدوارم این همکارى هر روز ارتقا 
هاى چشمگیرى  موفقیت  تا شاهد  یابد 
در شهر باغستان باشیم و رضایت خاطر 
شهروندان عزیز را در پى داشته باشد.

++++++++++

هاى  برنامه  باغســتان  شهردارى شهر 
خوبى براى هفتــه دفاع مقدس تدارك 

دیده است
و  فرهنگى  اداره  شهریار-سرپرســت 
اجتماعى ورزشى شــهردارى باغستان 
ما  امروز کشور  و سربلندى  گفت: عزت 
مرهون ایثارگرى و از جان گذشــتگى 
سال هاى حماســه و دفاع مقدس است 
که شایسته است همه ما این ایام را زنده 
نگه داریم که شــهردارى باغستان نیز 
در همین راستا براى هفته دفاع مقدس 
برنامه هاى ارزنــده و خوبى را تدارك 

دیده است.
 در تشــریح 
برنامه هاى هفتــه دفاع مقدس ضمن 
گرامیداشت این روز را  بزرگ و مبارك 
اظهار داشت: شــهردارى باغستان در 
این ایام برنامه هــاى متنوع فرهنگى 
هنرى و اجتماعى با رویکرد حفظ ارزش 
هاى معنوى و آرمان هاى شهدا برگزار 

میکند.
به اهمیت احیاى فرهنگ  با اشاره  وى 
ایثار و شهادت در جامعه گفت :برنامه 
هــاى ستادبزرگداشــت هفته دفاع 

مقدس شــهردارى باغستان با شعار 
ما قوى هســتیم با همکارى حوزه هاى 

مقاومت بسیج برگزار خواهد شد .
وى تصریح کــرد : دیدار با خانواده هاى 
معزز شــهدا غبارروبى و گلباران مزار 
با  کتابخوانى  مســابقه  برگزارى  شهدا 
مضمون دفاع مقدس همچنین برگزارى 
یادواره ى شهداى باغستان در بوستان 
شــهداى نصیر آباد از جمله برنامه هاى 
در  باغستان  شهردارى  هنرى  فرهنگى 

هفته دفاع مقدس است .

 با اشــاره به اینکه چهل سال 
رزمندگان  و شــهادت  ایثار  از حماسه 
اسالم در جبهه حق علیه باطل گذشته 
است خاطر نشــان کرد :انتقال مفاهیم 
دفاع مقدس به کــودکان و نوجوانان از 
حساســیت و ارزش ویژه اى برخوردار 
است و این مهم همیشه در برنامه هاى 

شهردارى رعایت خواهد شد .
 در پایان ایثار ،شــهادت و 
ایستادگى در برابر دشمن را از فرهنگ 
هاى دفاع مقدس دانست و افزود : همه 
باید در جهت حفظ این فرهنگ همکارى 
و همدلى داشته باشیم و براى شناساندن 
آن به نســل هاى جدیــد و یادآورى 
خاطرات آن براى رزمندگان تالش کنیم.

رهبر معظم انقالب اسالمى در بيانات ديروز خود به مناسبت 
آغ��از هفته دفاع مقدس به نکاتى اش��اره فرمودند كه الزمه 
تعمق كليه مس��ئوالن كشور به ويژه مس��ئوالن فرهنگى و 
سياس��ى  است. ايشان با اشاره به اينکه هدف جنگ افرزوان 
و كس��انى كه جنگ را بر م��ا تحميل كردند در هم كوبيدن 
انقالب و نظام اسالمى بود، تاكيد كردند: تکريم و نکوداشت 
رزمندگان و پيشکس��وتان و جل��وداران عرصه دفاع مقدس 

جزو وظايف حتمى و ملى ما است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اى با هشدار نسبت به تالش دشمنان 
براى تحريف واقعيات 8 سال دفاع مقدس اظهار داشتند: ما 
در باب دفاع مقدس كوتاهى كرديم و متاسفانه از نقش امام 
خمينى )ره( در جنگ غفلت ش��ده و به آن پرداخته نش��ده 
اس��ت. نبايد از نظر دور داشت كه همانگونه كه مقام معظم 
رهب��رى در فرمايش هتى خود تاكيد كردن��د، دفاع مقدس 
بخشى از هويت ملى ما و يکى از عقالنى ترين اقدامات ملت 
اي��ران بود و نحوه حض��ور مردم و دفاع از كش��ور به نحوى 
ش��گفت آور متفاوت بود به گونه اى كه مدل سازى جديدى 
براى كش��ور شکل گرفت و آن تش��کيل بسيج مردمى بود. 
مدلى كه در حال حاضر مورد اس��تفاده بسيارى از كشورها 
ق��رار مى گيرد. اما در حال حاضر به نظر ميرس��د، تالش ها 
و برنامه هاى در دس��ت اجرا است تا خاطرات دفاع مقدس،  
دس��تاوردهاى آن و بركاتى  مانند س��رمايه س��ازى و ايجاد 
روحي��ه خود باورى كه به واس��طه اين امر خطير به دس��ت 

آمده منحرف و از خاطره مردم پاك شود. 
 چرايی تحريف 

اما سوال اينجاست كه چرا دشمنان نظام و انقالب به دنبال 

تحريف تاريخ دفاع مقدس هستند؟ با توجه به فرمايش هاى 
مق��ام معظم رهبرى و تحقيق و بررس��ى در دس��تاوردهاى 
دفاع مق��دس مى توان دريافت كه دف��اع مقدس و مقاومت 
به عن��وان يك تجرب��ه گران بها و واقع��ى در تاريخ نه چندان 
دور اين كش��ور، داراى ويژگى ها و مؤلفه هايى است كه مايه 
برون رفت جامعه از مش��کالت و معضالت خواهد بود. از اين 
رو يک��ى از اهداف دش��منان نظام از تحري��ف واقعيت هاى 
جنگ، جلوگيرى  از يادآورى همين دس��تاوردها اس��ت. از 
سوى ديگر ادبيات جنگ روحيه ايستادگى را در ميان مردم 
تقويت مى كند و اين چيزى اس��ت كه دش��من از آن هراس 
دارد. حمي��د رضا ترقى عضو ش��وراى مركزى حزب مؤتلفه 
اسالمى در گفتگو با خبرنگار سياست روز در اين باره گفت: 
از زمانى كه موضوع توافقنامه و امضاى آن توس��ط حضرت 
امام خمين��ى )ره ( پذيرفته ش��د، گروههايى مانند تحکيم 
وحدت در اردوگاه ش��هيد رجايى نيش��ابور ب��ا اين موضوع 
مخالف بودند. همچنين عبدى از فعاالن اصالح طلب نيز در 
اين اردوگاه با اين موضوع مخالف و پذيرش قطعنامه 598 را 
كارى بيهود و اشتباه مى دانست. آنها دليل مخالفت خود را 
نبود مش��اورين مناسب براى امام )ره( عنوان كردند و همان 
زمان آغازى براى اين شد كه آنها سخن از نظارت بر عملکرد 

ولى فقيه را به ميان آورند. 
وى با اش��اره به اينکه چنين برداشت هايى نتيجه ناآگاهى و 
قضاوت نادرست در اين زمينه بود، افزود: آنها از واقعيت امر 
خبر نداشتند و با تحريف آن مواجه شده بودند چرا كه نقش 

اصلى در امضاى قطعنامه را دولت موسوى ايفا كرد. 
ترقى  اظهار داش��ت: دولت در آن زمان مرتباً اعالم مى كرد 
كه خزانه كش��ور خالى شده و كشور توانى براى ادامه جنگ 
ندارد. بعد از فتح خرمش��هر نيز جريان نهضت آزادى و ملى 
– مذهبى ها و ليبرال ها چنين رويکردى را در پيش گرفتند 
و تصميم حضرت امام را در مورد جنگ زير سوال بردند. آنها 
در آن زمان مى گفتند كه طراحى چنين رويکردى ناش��ى از 

طراحى غلط ادامه جنگ بود. 
عضو مركزى حزب موتلفه اس��المى با تاكي��د بر اينکه آنها 
در هر مقطعى با سياس��ت هاى حضرت ام��ام خمينى )ره ( 
مخالفت مى كردند، گفت: جالب آنجاس��ت كه اين مخالفان 
در زمره افرادى قرار داش��تند كه س��همى در جنگ و دفاع 
مقدس نداشتند و حتى گلوله و سيلى براى انقالب نخورده اند 

و در دفاع از انقالب و نظام  و تماميت ارضى كش��ور  نقش 
آفرينى نکردند. وى اف��زود؛ بعدها نيز حاكميت ليبرال ها بر 
كشور شکل گرفت و موجب شد تا بخش فرهنگى نتواند در 

اين زمينه الگو و حماسه سازى كند. 
 تبيين دستاوردهای جنگ 

يکى از داليل دش��من براى تحريم  دستاوردهاى ارزشمند 
جنگ هشت ساله كشورمان، ضعف پژوهش ها در اين زمينه 
است. متاسفانه به دليل اينکه كار قابل ارائه اى در اين زمينه 
از س��وى مجامع و مراكز علمى كشور انجام نشده نه تنها در 
داخل كشور بلکه در صحنه جهانى و براى دوستداران انقالب 
اسالمى در جهان اقدامى صورت نگرفته است. اين در حالى 
اس��ت كه  حتى بسيارى از س��رفصل هاى روشن جنگ نيز 
نيازمند بازخوانى و پژوهش مجدانه است تا موضوعاتى چون 
دليل شروع جنگ، مشاركت و حمايت مستقيم و غيرمستقيم 
بيش از 30 كشور از آغازگر جنگ، طوالنى شدن جنگ و نقش 
قدرت ه��ا در اين ميان و چگونگى جنگ و نحوه پايان آن براى 
همگان مشخص باشد. هر چه پژوهش درباره موضوعات و ابعاد 
گوناگون جنگ متقن تر، واقعى تر و علمى تر باشد اثرات آن در 
مي��ان مردم تأثيرگذارتر خواهد بود. فراموش نکنيم كه نس��ل 
حاضر اكنون در معرض تهاجم فرهنگى قرار دارد و تأثير گذارى 
اين دس��تاوردها مى تواند راهى براى بازگشت به سبك ايرانى و 
اسالمى باشد . شهداى دفاع مقدس هريك مى توانند به عنوان 

الگويى ماندگار براى جوانان در اين دوره مطرح شوند. 
س��يد احمد آوايى نماينده مردم دزفول و عضو كميس��يون 
امنيت مل��ى مجلس در گفتگو با سياس��ت روز در اين باره 
گفت: آنچه در بيانات مقام معظم رهبرى درباره گراميداشت 
و بازخوانى هفته دفاع مقدس مورد تاكيد قرار گرفت بايستى 
از س��وى همه م��ردم، نمايندگان، مديران كش��ور و ... مورد 
توج��ه جدى قرار گي��رد و رزمندگانى كه با خون دل تالش 
كردند تا در 8 سال جنگ تحميلى ذره اى از خاك كشورمان 
بدست دش��من نرس��د، بايد به عنوان الگو و نمونه شاخص 

براى جوانان كشور مطرح شوند. 
فرمانده س��پاه حضرت قمر بنى هاش��م )ع( نيز در گفتگو با 
خبرگزارى دفاع مقدس ضمن اشاره به اينکه تبيين درست 
فرهنگ دفاع مقدس و ش��بهه زدايى از نسل هاى آينده بايد 
كار هر روزمان باشد خاطرنشان كرد: بايد بدانيم كه تحريف 
واقعيت هاى تاريخى عامل ايجاد مش��کالت متعددى خواهد 
ش��د؛ لذا زنده نگهداش��تن فرهنگ جهاد و شهادت و دفاع 
مقدس بر اس��اس فرمايش هاى رهبر معظم انقالب بس��يار 
مهم اس��ت. سردار سرتيپ دوم پاس��دار على محمد اكبرى 
افزود: تالش بس��يارى از سوى دشمنان براى ناديده گرفتن 
و ي��ا تحريف تاريخ دف��اع مقدس صورت م��ى پذيرد اما ما 
وظيفه داريم خاطرات و تجربيات نسل هاى گذشته خصوصاً 

رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس را بيان كنيم،  تا نس��ل 
هاى  آينده از آنها بهره مند و ارتباط بين نسل گذشته و آينده 
تقويت ش��ود. حميد رضا ترقى نيز در اين باره به سياست روز 
گفت: بايستى براى آشنايى مردم و نسل جوان با واقعيت هاى 
جنگ با كسانى همراه شد كه به طور مستمر در جبهه هاى حق 
عليه باطل شركت داشتند و براى حفظ كشور جان و مال خود 
را فدا كردند. وى با ابراز تأسف از اينکه در اين باره كار ويژه اى 
انجام نش��ده است، افزود: كداميك از جوانان ما شهيد سپهبد 
قرنى را مى شناسند و مى دانند كه وى چه نقشى در انقالب 

اسالمى داشت و چگونه در جنگ ايفاى نقش مى كرد. 
ترقى گفت: اين روزها آنقدر از سلبريتى ها عکس و مطلب در 
نشريات مختلف مى بينيم كه همه جوانان آنها را مى شناسند 
اما در مورد رزمندگان چطور؟! آيا اينقدر تبليغات انجام ش��ده 

است؟ 
 پيام دفاع مقدس و نسل آتی 

بايد در نظر داش��ت كه اگر مردم اي��ران مى خواهند در نبرد 
امروز كش��ور كه همان جنگ اقتصادى و فرهنگى است روى 
پاى خود بايس��تند نياز اس��ت كه دارند از درس ها، پيام ها و 
دس��تاوردهاى دوران دف��اع مق��دس كه صحن��ه مقاومت و 

ايستادگى يك ملت بود، بهره ببرند. 
بررسى ها نشان مى دهد كه پيشرفت هاى خيره كننده اى كه  
در 40 سال عمر انقالب در بسيارى از حوزه ها مانند نظامى و 
علمى در كش��ور به وجود آمده و به عنوان الگويى براى ساير 
كش��ورها مطرح شده، ناش��ى از اقداماتى است كه در دوران 
دفاع مقدس انجام ش��ده اس��ت.  اما اين بهربردارى نيازمند 
پژوهش هاى متقن، علمى و نظام مند درباره موضوعات مختلف 
دفاع مقدس اس��ت كه امروزه مى تواند در اين صحنه جديد 
براى كشورمان كارايى داش��ته باشد. كارشناسان اين عرصه 
تاكيد دارند كه پژوهش و تحقيق در اين زمينه بايد معقول و 

منطقى بوده و به منظور درس آموزى طراحى شود. 
س��يد احمد آوايى عضو كميس��يون امنيت ملى و سياس��ت 
خارجى مجلس در اين باره در گفتگو با سياس��ت روز گفت: 
مجلس در صدد اس��ت به منظور ارائه موفقيت ها و تجربياتى 
كه در دوران دفاع مقدس بدس��ت آمده، براى استفاده از آنها 

جلسات متعددى را در كميسيون هاى مختلف برگزار كند. 
وى با اش��اره به اينک��ه نتايج اين كميس��يون ها مى تواند در 
راس��تاى حل مشکالت كشور مؤثر باش��د، خاطرنشان كرد: 
اكنون كه از يك س��و با مش��کالت اقتص��ادى و تحريمهاى 
اقتصادى دشمنان و از سوى ديگر با مشکالت شيوع بيمارى 
كرونا مواجه هس��تيم، نتايج اين جلس��ات حتماً در حل اين 
مش��کالت مؤثر خواهد بود.حميد رضا ترقى نيز در اين باره 
تاكيد كرد: اين انقالب و نظام به آس��انى و س��ادگى بدست 
نيام��ده كه بتوان براحتى از آن گذش��ت. اين انقالب مرهون 

مجاه��دات رزمندگانى اس��ت كه اين روزه��ا اقدامات آنها از 
سوى دشمنان نظام تحريف مى شود و نياز است كه در كتابها 

به روشنى به آن پرداخته شود. 
 نقش رسانه ها و برنامه ريزی 

آوايى در بخش ديگرى از گفت وگو اظهار داش��ت: بايس��تى 
ب��راى اس��تفاده از اي��ن نتاي��ج و بکارگي��رى آن برنامه هاى 
متع��دد، هماهنگ و هدفگذارى تدوين ش��ود و از تجربيات 
اف��رادى كه در دوران دفاع مقدس در جبهه هاى نبرد حضور 
داش��تند، استفاده شود. وى با اش��اره به اينکه در بخش هاى 
فرهنگى و آموزش و پرورش بايد تمركز بر تش��ريح اقدامات 
و فداكارى هاى رزمندگان اسالم باشد، افزود: بايد راهکارهاى 

مناسبى را در اين مورد مطالعه و بررسى كنيم. 
در اين ميان ب��راى اثبات حقانيت دف��اع مقدس و مقاومت 
مش��روع مردم ايران بايستى رسانه ها به خصوص رسانه ملى 
كارهاى تحقيقى و ارزش��مندى را انجام دهند.  رهبر معظم 
انقالب بارها و در مناسبت هاى مختلف فرموده اند كه ساليان 
س��ال باي��د درباره دفاع مقدس نوش��ته ش��ود و محصوالت 

فرهنگى ازجمله فيلم و...توليد شود. 
در اي��ن ميان نبايد فراموش ش��ود كه كار فاخ��ر و اثر گذار 
نيازمند حمايت مادى و معنوى اس��ت تا بتواند اثر بخش��ى 
نهايى را ب��ه مخاطب القا كند. ترقى نيز در اين باره با تاكيد 
بر اينکه نمره صدا و سيما در تشريح اقدامات جنگ و تبيين 
دفاع مقدس نمره قابل قبولى نيس��ت، گفت: متأس��فانه در 
اين زمينه بس��يار كم كار كرده ايم، مردم كشور سوريه براى 
8 روز جنگ ، موزهايى بس��يار مدرن و با ارزش��ى را احداث 
كرده اند تا نس��ل جوان آن��ان از اقداماتى كه در اين 8 روز بر 
مردم اين كش��ور گذش��ت و فداكارى هايى كه در آن زمان 
انجام شد مطلع شوند، اما متاسفانه ما به خوبى در اين زمينه 
عمل نکردهايم. وى افزود: تنها به بركت توصيه هاى رهبرى 
21 موزه دفاع مقدس براى تش��ريح خدمات و حماس��ه هاى  

رزمندگان اسالم تاسيش شده است. 
 هدف گذاری 

در نهايت بايستى هدف گذارى برنامه ريزان كشور در جهتى 
باشد كه نسل كنونى و نسل آتى از افتخارات فرزندان قهرمان 
اين ملت در ارتش، بسيج و سپاه مطلع شوند و بدانند  چگونه 
ايثار و شهادت بيش از 200 هزار شهيد، 300 هزار جانباز و 
40 هزار آزاده و همچنين مقاومت همس��ران و مادران شهدا 
رقم خورده اس��ت. در اين ميان رزمندگانى كه  غرور آفرينى 
كردند بايس��تى در اين زمان اين وظيف��ه خطير را بر عهده 
گيرند و به عنوان رس��الت براى نس��ل آينده بپذيرند چرا كه 
تضمين امنيت ملى كش��ور اين اس��ت كه حماسه سال هاى 
دفاع مقدس را نه تنها به نس��ل خود بلکه به جبهه مقاومت 

منتقل كنند.

نگاهی به فرمایش های مقام معظم رهبری درباره تکریم و نکوداشت رزمندگان جنگ تحمیلی 

بی توجهی به دفاع مقدس = تحر یف


