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رهبر انقالب تاکید کردنــد: من مقیدم به 
شیوه نامه هایی که پزشکان اعالم میکنند. بنده 
تقید دارم، یعنی وظیفه میدانم برای خودم که 
آنها را عمــل کنم و عمل میکنــم. اصرار روی 
ماسک دارم و این نوبت سوم تزریق این واکسن 

را هم من انجام دادم.
به گزارش ایلنا، در ســالروز بیعت تاریخی 
همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در 
۱۹ بهمن ۱۳۵۷، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و 
پدافند هوایی ارتش، آن بیعت شگفتی ساز را 
یک نقطه عطف خواندند و بــا تأکید بر اینکه 
عامل مانــدگاری، اســتمرار و اثرگذاری آن 
حرکت بزرگ و تاریخ ســاز یک کار رسانه ای 
و روایت صحیح آن ماجرا براســاس یک قاب 
هنرمندانه بود، گفتند: امروز نیز مقابله با تهاجم 
دشــمن برای تحریف واقعیت ها، دستاوردها، 
پیشرفتها و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی 
نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با 
محوریت فریضه فــوری و قطعی جهاد تبیین 

است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در ابتدای این 
دیدار با اشــاره به محدود بودن تعداد حضار به 
علت شرایط نامساعد کرونا گفتند: من همواره 

مقید به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عمل 
به توصیه های پزشکان هستم و در استفاده از 
ماسک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز نوبت سوم 

واکسن را دریافت کردم.
ایشــان خطاب به مردم توصیه کردند هر 
آنچه پزشــکان و متخصصان در زمینه رعایت 

شیوه نامه ها صالح می دانند، عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس با اشاره 
به حرکت تاریخــی نیروی هوایــی در بیعت 
با امام)ره( خاطرنشــان کردند: اگرچه نســل 
کنونی نیروی هوایــی در آن روز حاضر نبوده 
اما همه کسانی که در نیروی هوایی با احساس 
مسئولیت فعالیت می کنند، در افتخار و فضیلت 
آن روز شریک هســتند، چرا که آن حرکت در 
واقع بیعت با آرمانها و جهاد مقدســی بود که 
امام)ره( فرمانده مقتــدر آن بودند، بنابراین 
آن حرکت معنوی ادامه دارد و همه کسانی که 
در مســیر آن آرمانها قرار دارند، در آن حرکت 

سهیم هستند.
رهبر انقالب اســالمی یکی از ویژگی های 
مهم آن حرکت بسیار تأثیرگذار را »تشخیص 
نیاز لحظه« از جانب افسران و همافران نیروی 
هوایی و انجام آن اقدام هوشــمندانه براساس 
بصیــرت برشــمردند و گفتند: ایــن حرکت 

همچنین نشان داد محاســبات آمریکا و رژیم 
منحوس پهلــوی، غلط بــود و از جایی ضربه 

خوردند که تصورش را  نمی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان مهمترین 
نکته درس آموز آن رویــداد تاریخی افزودند: 
اگر نیروهای جبهه حق و اسالم، در هر میدان 
جهــادی اعــم از جهادهای نظامــی، علمی، 
تحقیقاتی و سایر عرصه ها، حضور فعال، مؤثر 
و امیدوارانه داشته باشند و از جالل و جبروت 
ظاهری طرف مقابل نهراسند، قطعاً محاسبات 
دشمن غلط از آب درخواهد آمد زیرا این وعده 

تخلف ناپذیر الهی است.
ایشــان خاطرنشــان کردند: امــروز نیز 
محاســبات امریکایی ها غلــط از آب درآمده 
و در حــال ضربه خــوردن از جایی هســتند 
که قباًل تصــورش را نمی کردند کــه آن هم از 
طرف رؤسای جمهور خودشــان است یعنی 
رئیس جمهور قبلی و فعلــی آمریکا با اقدامات 
خود عماًل دســت به دســت هــم داده اند که 

باقیمانده آبروی امریکا را هم ببرند.
رهبر انقالب اسالمی در بیان عمق داشتن 
حرکت آن روز نیروی هوایی به استمرار آن پس 
از انقالب در عرصه های مختلف اشاره کردند و 
افزودند: تشکیل جهاد خودکفایی نیروی هوایی 
در همان روزهای اول انقــالب، خنثی کردن 
توطئه ها و کودتا در برخی پایگاهها و اقدامات 
برجسته نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، 
همه نشانگر آن است که حرکت ۱۹ بهمن ۵۷ 
براســاس عمق و روحیه بصیرت شکل گرفته 
بود و به همین علت در نیــروی هوایی و ارتش 
شهیدان برجسته ای همچون صیاد شیرازی، 
بابایی، ســتاری، کالهدوز، فکوری و فالحی 

چهره نمایاندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکــی از دالیل 
این عمق و بصیرت در نیروی هوایی را ارتباط 
نزدیک آنها در دوران رژیم طاغوت با مستشاران 
امریکایی و مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد 
اخالقی آنها ارزیابی و خاطرنشان کردند: حضور 

امریکایی ها در ارتش ایران داستان غم انگیزی 
است که احتماالً نسل جوان از آن اطالعی ندارد 
اما یک نمونه آن، اســتفاده چند باره امریکا و 
انگلیس از ارتش ایران برای سرکوب ملت های 
مظلوم بود که این یکــی از خیانت های رژیم 
پهلوی به ارتش و ملت ایران و همچنین جنایت 

در حق ملت های دیگر است.
رهبر انقــالب با تأکید بــر اهمیت »جهاد 
تبیین«، عکس منتشر شده از بیعت همافران 
با امام خمینی)ره( را نمونه ای از اثر ماندگار کار 
تبیینی برشمردند و گفتند: عامل ماندگاری و 
اثرگذاری آن حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین، 
همان قاب تصویــر هنرمندانه ای بــود که با 
امکانات رســانه اِی محدود آن روز منتشر شد 
و این نشــان دهنده اثر بی بدیــل روایت گرِی 

درست از حوادث است.
ایشان با اشاره به گسترش انواع رسانه ها در 
بسترهای مختلف، سیاست قطعی رسانه های 
معاند اسالم و ایران را تحریف واقعیت ها با بکار 
بستن دروغ های حرفه ای دانستند و افزودند: 
آنها برای اجرای این سیاســت، با بزک کردن 
چهره زشت و فاســد رژیم طاغوت و پوشاندن 
خیانت هــای آنها، حتــی به دنبــال تزیین و 
آرایش تصویر ســراپا جنایت ساواک هستند 
و در مقابل، با مخــدوش کردن چهره انقالب و 
امام بزررگوار، پیشرفتها، حقایق و نقاط مثبت 
انقالب را کاماًل کتمان، و نقاط ضعف را صدها 
برابر بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در مقابل 
این تهاجم رسانه ای، جهاد تبیین یک فریضه 

قطعی و فوری است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای دیکتاتوری 
رسانه ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت های 
غربی با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند 
و با اشــاره به مصادیقی از آن همچون حذف 
نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی 
خاطرنشــان کردند: آنها هر کلمه و تصویری 
را که با سیاســت های غربی معارض باشــد، 
ممنوع االنتشــار می کنند و در مقابل از همین 

فضا برای تخریب اسالم و جمهوری اسالمی، 
استفاده حداکثری می کنند.

ایشــان در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه 
همگان بویژه مســئوالن و متولیان رسانه ملی 
و صاحبان انواع رســانه  ها را بــه میدان آمدن 
و روایــت صحیح پیشــرفتها و خدمات بزرگ 
انقالب دانســتند و افزودنــد: کارهای بزرگ 
و حماســه آمیزی در طول این چنــد دهه در 
عرصه هــای گوناگــون همچــون اقتصادی، 
اجتماعی، عمرانی، آموزشــی، بهداشــت و 
درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی 
و سیاســی، دفاعی و امنیتی رقم خورده است 
اما به علت کم کاری ها انعکاس و خبر چندانی 
از این اقدامات حیرت آور در مجموعه رسانه ای 
کشــور وجود ندارد، در حالی که هر یک از آنها 

سرفصلی برای جهاد تبیین است.
رهبر انقالب گفتند: نباید گذاشــت بعضی 
از مشــکالت اقتصادی و معیشتی بر روی این 
پیشرفتها و حماسه ها گرد و غبار بنشاند و آنها 
را از چشم مردم دور کند و به فراموشی سپرده 
شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با 
اشاره به »تهاجم ترکیبی« جبهه دشمن علیه 
ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 

رسانه ای و دیپلماسی تأکید کردند: در مقابل 
این تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم 
همیشه در موضع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در 
زمینه های مختلف از جمله رسانه ای، امنیتی 
و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیــم که در این 
زمینه اهل فکر و اقدام بخصوص مســئوالن، 

موظف به تالش هستند.
ایشان در پایان سخنانشان، پیشرفت های 
روزافزون کشــور بر خالف اراده بدخواهان را 
نویدبخش فردایی بهتر برای ملت دانســتند و 
گفتند: همچنان که جمهوری اسالمی در طول 
این ۴۳ سال با قدرت به پیش رفته و روز به روز 
مستحکم تر و ریشه دارتر شده است، این حرکت 
به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از گذشته ادامه 

خواهد یافت و دشمن باز هم ناکام خواهد شد.
ایشان همچنین با اشــاره به ایام پر برکت 
ماه رجب، آحاد مــردم به ویژه جوانــان را به 
بهره مندی از فیوضــات الهی و معنوی این ماه 

توصیه کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر 
ســرتیپ واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش 
گزارشی از فعالیت ها، پیشرفت ها و برنامه های 

این نیرو بیان کرد.
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ازاستاکسنتتاقزلحصار

 حمالت
 سایبری تکراری؛ 

واکنش های کلیشه ای
اخبار هک شــدن یا حمالت سایبری هم 
دیگرجزو اخبار پرتکرار شــده اســت. روزی 
تاسیســات هســته ای، روزی راه آهن، یک 
روز صداوســیما و دوباره زندان.گروه هکری 
موســوم به »عدالت علی« در تازه ترین اقدام 
خود دوربین های زنــدان قزل حصار را هک 
و تصاویر آن را منتشــر کرد. ایــن اقدام البته 
به فاصله کوتاهی بعد از هک چندین شــبکه 

رادیو و تلویزیون و پلتفورم تلوبیون که وظیفه 
پخش زنده و آرشیو صداوســیما را در بستر 
اینترنت دارد، انجام شده است.مرداد ماه امسال 
برخی خبرگزاری های خارجی خبر دادند که 
دوربین های زندان اوین هک شده اند. تصاویری 
در آن ایام و در فضای مجازی دست به دســت 
می شد که نشان از هک شــدن دوربین های 

زندان اوین را داشت.

پای تحریم الی در صادرات فرش است

خیز افغان ها برای تصرف بازار فرش ایران
چرتکه 3

 امیکرون در کشور می تازد 
و مردم هشدارها را جدی نمی گیرند؛ 

روزهای سخت کرونایی 
در راهند

5 نکته از قهرمانی فوالد در سوپرجام 

گلی علیه گالت!

پلیس کانادا برای سرکوب تجمع 11 روزه 
کامیون داران منابع سوخت را توقیف کرد؛ 

 عقیم سازی 
»کاروان اعتراض« در اتاوا 

 سبد معیشت »۹ میلیون تومانی«
 دست پخت دولت است

فاصله ارقام رسمی دستمزد 
با قیمت های کف بازار

 آغاز دور هشتم 
مذاکرات وین 
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