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 همه ساله  با فرا رسيدن آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، 
دعوت بنيانگذار انقالب اسالمی امام خمينی )ره( در گوش 
جهانيان طنين  انداز می شود كه جميع مسلمانان جهان را 
برای كوتاه كردن دست رژيم صهيونيستی از سرزمين های 

اشغالی به همبستگی بين المللی دعوت می كند. 
در اولين ماه رمضان پس از پيروزی انقالب امام خمينی)ره( 
آخري��ن جمع��ه ماه رمض��ان را به عن��وان روز قدس اعالم 
كردند تا مس��لمانان، آزادگان و مس��تضعفان جهان در اين 
روز ن��دای آزادی قدس را عليه مس��تکبران س��ر دهند و با 
تظاهرات و راهپيمايی و هرگونه اقدام ممکن، به جهاد عليه 

صهيونيست ها برخيزند.
اي��ن اقدام مه��م و تاريخی حض��رت ام��ام)ره( دو هدف را 
دنبال می كرد، در گام اول برای زنده نگه داش��تن مس��ئله 
فلس��طين و جلب توجه مس��لمين و دولت  های اسالمی به 
خطر صهيونيس��م و از س��وی ديگر عکس  العملی در برابر 
خيانت  های سازشکارانه برخی دولت  های عربی به شمار می 
رفت. در حقيقت اصلی ترين هدف صهيونيس��تها توس��عه 
ارضی و جغرافيايی بود كه پيروزی انقالب اسالمی منجر به 
فريز كردن توس��عه گری های اشغالگرانه رژيم صهيونيستی 
ش��د، به نحوی كه آرم��ان های انقالب اس��المی منجر به 

خيزش بزرگی در منطقه گشت.
حض��رت ام��ام در اين ب��اره گفته اند؛ »روز ق��دس يك روز 
جهانی اس��ت، روزی نيس��ت كه فقط اختص��اص به قدس 
داشته باش��د روز مقابله مس��تضعفين با مستکبرين است. 
روز مقابله ملت  هايی اس��ت كه در زير فش��ار ظلم آمريکا و 
غيرآمريکا بودند … روزی است كه بايد مستضعفين مجهز 
بش��وند در مقابل مستکبرين و دماغ مستکبرين را به خاك 
بمالند … روز قدس روز اسالم است، روز قدس، روزی است 
كه اسالم را بايد احياء كرد و احياء بکنيم و قوانين اسالم در 

ممالك اسالمی اجرا بشود.«
 دستاوردهای روز قدس 

اعالم روز جهانی قدس از سوی حضرت امام)ره( و گسترش 
اين مس��ئله به س��اير كش��ورهای اسالمی، فلس��طين را از 
مس��ئله  داخلی خارج  و آن را به عن��وان يکی از مهم  ترين 
مس��ائل جهان اسالم، تبديل كرد. اين مسئله باعث آگاهی، 
بيداری و اتحاد جهان اس��الم، در قبال اهداف شوم آمريکا و 
صهيونيسم بين  الملل شد و افکار عمومی جهان اسالم را به 

كانون اين توطئه ها، سوق داد.
 بعد از اين تصميم بود كه  اصول جهاد، شهادت و فداكاری 
در راه هدف – كه نمادهای ش��يعيان و ش��عارهای انقالب 
ايران بود – به عنوان اصول اساسی جهاد اسالمی فلسطين 
مطرح ش��د. احيای اس��الم اصيل و اقبال مردم فلسطين به 
طرف آن، ش��کل  گيری گروه  های مبارز فلسطين با تکيه بر 
آموزه  های اصيل اسالمی، گسترش روز افزون انتفاضه و در 
پی آن ايجاد وحش��ت و ناامنی برای اشغالگران متجاوز، به 
چالش كش��اندن سياس��ت  های رژيم صهيونيستی و … از 

ديگر نتايج اين موضوع مهم است.
در حقيق��ت حضرت ام��ام با اعالم اي��ن روز در ماه مبارك 
رمضان آرمان آزادس��ازی قدس ش��ريف را ب��ا معنو ی ترين 
ايام امت اس��المی پيوند داده و در تقويم مذهبی ملت های 
مس��لمان جانمايی  كردند، به گونه ای ك��ه حتی خيانت و 
غفلت برخی دولت های اس��المی نتوانس��ت بر اين مراس��م 
سياس��ی � مذهبی س��ايه بيندازد و تالش ه��ای امپراتوری 
رسانه ای استکبار و حامی صهيونيست ها نيز قادر به كم رنگ 

كردن آن نبوده است.
دس��تاورد ها و پيامد های روز جهانی ق��دس به ويژه پس از 
شکس��ت های خفت بار رژي��م صهيونيس��تی در جنگ های 
33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه در مص��اف ب��ا حزب 

اهلل لبنان و حماس فلس��طين به گونه ای است كه هراس و 
وحش��ت پايان ناپذيری را برای آمريکايی ها و صهيونيست ها 
رقم زده و آنان را وادار به س��رمايه گذاری چند وجهی برای 
تضعي��ف انتفاضه و مقاومت اس��المی از رهگذر جنگ های 
نيابتی و جنايات تروريست های تکفيری - سلفی در سوريه، 

عراق و يمن ساخته است.
طراحی هوشمندانه روز جهانی قدس و فرصت سازی برای 
نشان دادن وحدت و اراده امت اسالمی در قبال حل مساله 
فلسطين و دفع غّده سرطانی اسرائيل به عنوان اولويت اول 
جهان اس��الم توسط حضرت امام خمينی )ره( يك تصميم 
راهبردی بود كه طی سالهای پس از انقالب ، سبب شد در 
ميدان رقابت سنگين و تنازع بين قدرت های جهانی، آرمان 
آزادی قدس شريف به پلی در ميان  گذشته ، حال و آينده 
مس��لمانان مبدل ش��ود و  بازگرداندن جايگاه كريمانه امت 

اسالمی در روی زمين را بشارت دهد.
 اهمیت روز جهانی قدس امسال 

اگرچه خيانت و جهالت برخی از سران عرب و دنباله روی از 
سياست های كاخ سفيد در چند سال اخير توانسته حاشيه 
امنی برای رژيم صهيونيس��تی پدي��د آورد، اما روز جهانی 

قدس امسال از اهميت ويژه ای برخوردار است . 
بايد در نظر داش��ته باش��يم يکی از اهداف اتفاقات اخيراً در 
خاورميان��ه و پديده جنگ های نيابتی تالش برای ش��عله ور 
كردن آت��ش اختالف در درون جهان اس��الم بود و موجب 
ش��د كه حتی برخی گروه های فلسطينی  ولو اندك را نيز با 
خود همراه كرده و بر روند س��ازش با رژيم صهيونيستی را 
تسريع كند. در اين شرايط بود كه ترامپ تصميم به انتقال 
س��فارت امريکا به قدس شريف گرفت و امريکا در حقيقت 
نش��ان داد كه اهداف خود را برای حفاظت از رژيم اشغالگر 
قدس دنبال می كند. انتقال سفارت رژيم اسرائيل به قدس 
ش��ريف و ايجاد كمربن��د امنيتی برای كل س��رزمين های 
اشغالی، يهودی س��ازی قدس و بقيه سرزمينهای فلسطين 
و تحميل نوعی از جنگ نس��ل چهارم بر همه كش��ورهای 
عرب��ی و اس��المی به اين معنا اس��ت كه امري��کا و حاميان 
رژيم صهيونيس��تی در تالش هستند تا تمامی ارتش هايی 
كه ممکن اس��ت امروزه بالقوه و فردا بالفعل ش��وند و خطر 

مواجهه با رژيم صهيونيستی را تشديد كنند از بين ببرند.
در س��ال جاری شکست تروريس��م تکفيری موجب شد كه 
بار ديگر آرمان آزاد س��ازی قدس ش��ريف از حاشيه بيرون 
آمد و بار ديگر هدف مقاومت جهان اس��الم پررنگ تر شود. 
در اين ميان انتقال س��فارت آمريکا به قدس شريف كه بار 
ديگر تاكيدی بر حمايت امريکا از صهيونيس��م جهانی بود، 
ضرورت مبارزه و جهاد برای آزادی قدس شريف را بيش از 

پيش روشن كرده است.
نبايد از نظر دور داشت كه طرح معامله قرن به دنبال نابودی 
آرمان فلس��طين و مقاومت است، در حالی كه روز قدس به 

دنبال حفظ اين آرمان و زنده نگهداشتن فلسطين است.
در اين ميان علنی ش��دن روابط پنهان و پشت پرده برخی 
س��ران كشورهای عربی مثل امارات و عربستان سعودی نيز 
ضرورت حمايت از فلسطين و قدس شريف را بيشتر يادآور 
می ش��ود. مقام معظ��م رهبری پيرام��ون تالش ها برای به 
فراموش��ی كشاندن موضوع فلسطين، می فرمايند: سال های 

متمادی است كه سعی می شود مسئله قدس فراموش شود. 
روز قدس، درس��ت تيری است به قلب اين توطئه؛ حركتی 
اس��ت برای خنث��ی كردن اي��ن توطئ��ه خباثت آميزی كه 
اس��تکبار و صهيونيسم و طرفداران و همکارانشان دست به 
يکی كرده اند تا به كلّی مساله فلسطين را به دست فراموشی 

بسپارند.
شرايط امسال برگزاری روز قدس بسيار حساس است چون 
هم ش��کنندگی رژيم صهيونيستی در داخل و هم مشکالتی 
كه به دليل مس��ائل سياس��ی و اقتصادی و كرونا برای اين 
رژيم ب��ه وجود آورده  وضعيت دش��واری را برای اين رژيم 
ايجاد كرده اس��ت.  عدم توفيق در انتخابات، ايجاد نش��دن 
دولت مس��تقر و مستقلی را در رژيم صهيونيستی در طی 6 
ماه گذش��ته از يك سو و از سوی ديگر مهاجرت معکوس و 
عدم مقابله با كرونا همگی مسائلی است كه دست به دست 

هم می دهند كه اين رژيم شکننده تر از گذشته باشد.
 کرونا موجب شادی صهیونیست نمی شود 

در همين حال در س��الی كه وي��روس منحوس كرونا اجازه 
برگزاری تجمعات از جمله برگزاری راهپيمايی روز قدس را 
در كشورهای دنيا سلب كرده، زنده نگه داشتن آرمان قدس 

از اهميت ويژه ای برخوردار است .
در اين ميان شايد رژيم صهيونيستی از اين موضوع احساس 
سرخوش��ی كند اما  ملتهای مس��لمان بويژه ملت مسلمان 
اي��ران با زنده نگه داش��تن آرمان ق��دس حمايت خود را از 
مردم مظلوم فلسطين اعالم كرده و نشان می دهند كه اين 

آرمان فراموش شدنی نيست.
در اين ميان تمركز در بهره گيری از رسانه ها و فضای مجازی 
می تواند در هر چه پررنگ تر ش��دن آرمان روز قدس موثر 
باشد  و عدم برگزاری تجمعات و راهپيمايی ها در روز قدس 
به معنای فراموشی ملت فلسطين نيست؛ بلکه اين آرمان از 

طرق ديگر از جمله فضای مجازی دنبال خواهد شد. 
باي��د گفت نقش صداوس��يما در بهره گي��ری از فيلم های 
مس��تند، راهپيمايی های گذش��ته و فيلم های س��ينمايی 
مربوط به روز قدس و فلسطين هم در شبکه های داخلی و 

هم برون مرزی، بسيار حائز اهميت است.
برگ��زاری كنفرانس و گردهمايی ه��ای روز قدس از طريق 

فضای مجازی نيز از اهميت ويژه ای برخوردار است.
باي��د گفت امس��ال هم��ه عدالتخواهان جهان م��ی توانند 
راهپيمايی روز قدس را به  به فضای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی خواهند كش��انده و با زدن هش��تك، درج پوستر 
ه��ای چند زبانه  حمايت خود را از مردم مظلوم فلس��طين 
اع��الم و تاكيد كنن��د كه هويت تاريخی ي��ك ملت چيزی 
نيس��ت كه بتوان با چهارتا امضای جعلی ب��ا توافق با رژيم 

غاصب اسرائيل از آن ملت فلسطين سلب كرد.
 رئيس ستاد كل نيروهای مسلح با بيان اينکه انتفاضه ملت 
فلسطين فراتر از س��رزمين های اشغالی رفته و وارد مرحله  
سرنوشت س��ازی ش��ده اس��ت، گفت: زمزمه پايان اسرائيل 

غاصب در خيابان های تل آويو به گوش می رسد.
بخصوص اينکه امس��ال روز قدس با سخنرانی به يادماندنی 
رهبر معظم انقالب به صورت مس��تقيم برای همه ايرانيان 
و جهانيان برگزار می ش��ود كه ن��کات قابل توجهی در اين 

سخنرانی مطرح خواهد شد. 

آیت هللا جنتی:

دولت های اسالمی
 رژیم صهیونیستی را از قلب 

دنیای اسالم محو کنند
رئي��س مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت های اس��المی 
به پش��تيبانی از ملت فلسطين برخيزند و با بسيج امکانات، 
طوم��ار حيات اين رژيم نامش��روع را در هم پيچيده و اين 

غده سرطانی را از قلب دنيای اسالم، محو كنند.
ب��ا فرارس��يدن روز جهانی ق��دس، آي��ت اهلل احمد جنتی 
رئيس مجلس خب��رگان رهبری با ص��دور بيانيه ای ضمن 
گراميداش��ت اين يادگار ارزش��مند بنيانگذار كبير انقالب 
اسالمی و هشدار به رژيم صهيونيستی از ملت های مسلمان 
به ويژه مردم ش��ريف كشورمان خواس��ت حال كه ويروس 
منحوس كرونا اجازه برگ��زاری تجمعات از جمله برگزاری 
راهپيمايی روز قدس را در عالَم س��لب كرده از طرق ديگر 

انزجار خود را از اين رژيم غاصب اعالم دارند.
در اين بيانيه آمده است : روز قدس، يادآور يکی از ابتکارات 

امام راحل عظيم الشأن و عرصه نمايش قدرت امت اسالمی 
در حمايت از مظلومان عالم به ويژه فلسطين مظلوم و اعالم 
برائت از جبهه اس��تکبار و در رأس آن رژيم صهيونيس��تی 
است. هر ساله در آستانه آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، 
دعوت عارف و س��الك حق، حض��رت امام خمينی »قدس 
س��ره« در گوش جهانيان طنين ان��داز می گردد كه »من از 
عموم مس��لمانان جهان و دولت های اسالمی می خواهم كه 
برای كوتاه كردن دس��ت اين غاصب و پشتيبانان آن به هم 
بپيوندند و جميع مسلمانان جهان را دعوت می كنم آخرين 
جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است و می تواند 

تعيين كننده سرنوش��ت مردم فلسطين نيز باشد، به عنوان 
روز قدس انتخاب و طی مراس��می همبس��تگی بين المللی 
مس��لمانان را در حمايت از حقوق قانونی مردم مس��لمان 
فلس��طين اعالم نمايند« در اين بيانيه تصريح شده است : 
ترديدی نيس��ت كه روز قدس، روز وعده قطعی الهی مبنی 
بر افول آمريکا و س��قوط رژيم اش��غالگر ق��دس در منطقه 
اس��ت و بی ش��ك با جهاد و مقاومت امت اس��المی تحقق 
می پذيرد. از اين رو، دولت های اس��المی باي��د در مقابله با 
سياس��ت عادی س��ازی روابط با رژيم غاصب صهيونيستی، 
متحد شده و به پشتيبانی از ملت غيور فلسطين برخيزند.

امامعلی)ع(: برای انسان عيب نيست كه حقش تاخير افتد، عيب آن است كه 
چيزی را كه حقش نيست بگيرد.

گزارش

معاونبرونمرزیصداوسيما:
سياستگذارانبودجهارزیرسانهملی
كهمسببقطعشبکهالکوثرشدند

بايدپاسخگوباشند
پيم��ان جبلی مع��اون برون مرزی رس��انه ملی در 
مراس��م رونمايی از مس��تندهای »آخرين سرباز« و 
»شهر آرام« توليد گروه مستند شبکه پرس تی وی 
بر لزوم درك صحيح مس��ئوالن مربوطه از ظرفيت، 
اهمي��ت و حساس��يت رس��انه ه��ای ب��رون مرزی 
صداوس��يما تاكيد كرد و از دس��تگاه های تصميم 
گير درباره بودجه ارزی رسانه ملی كه با تصميمات 
غلط زمينه قطع شبکه برون مرزی الکوثر از ماهواره 
يوتلس��ت، به دليل انباش��ت بدهی را فراهم كردند، 
انتقاد كرد. معاون برون مرزی صداوسيما گفت: اين 
جلس��ه در سخت ترين ش��رايط و دوره های حيات 
ش��بکه های برون مرزی رسانه ملی برگزار می شود 
و فش��ارهای روزافزون دش��منان و رقبا بر رس��انه 
هاب برون مرزی جمهوری اس��المی از يك س��و و 
كوته انديش��ی يا س��هل انگاری و يا بی تفاوتی و عدم 
درك صحي��ح برخی از دس��تگاه های تصميم گير و 
فه��م ناقص آن ها از ظرفيت، اهميت و حساس��يت 
رس��انه بين المللی از سويی ديگر، باعث شده كه تا 
شبکه های برون مرزی كش��ور ميان دو لبه قيچی 

تحت فشار قرار بگيرند.
وی ادام��ه داد: متاس��فانه در اين ايام و س��ال های 
اخير اين فش��ار مضاعف ش��ده است به گونه ای كه 
در آس��تانه روز جهانی قدس، شاهد يك اتفاق تلخ 
هس��تيم و يکی از محبوب ترين ش��بکه های برون 
مرزی صداوس��يما در جهان عرب كه شبکه الکوثر 
است، روی اصلی ترين ماهواره پخش اين شبکه يعی 
ماهواره يوتل ست كه كل منطقه خاورميانه و شمال 

افريقا را پوشش می دهد، قطع شد.
جبلی گفت: اين تنوع ش��ركت كننده از كشورهای 
مختلف جهان نشان دهنده عمق نفوذ شبکه الکوثر 
اس��ت و اميدواريم اين مش��کل رفع ش��ود و درك 
درس��تی از جايگاه رسانه برون مرزی به عنوان يکی 
از پرچمداران جبهه رس��انه ای انقالب اس��المی در 
مواجهه با جنگ نرم دش��منان در ذهن مس��ئولين 
مربوط��ه ايجاد ش��ود. پيمان جبلی، مع��اون برون 
مرزی در خصوص دو مس��تند »آخرين س��رباز« و 
»ش��هر آرام« گفت: ما در اين مراس��م با دو مستند 
كامال متف��اوت روبه رو بوديم. در مس��تند »آخرين 
س��رباز« اوج خش��ونت مجموعه ای از انس��ان ها را 
ش��اهد بوديم و در مستند »ش��هر آرام«  زيباترين 
و لطيف ترين احس��اس ها را می بينيم كه با صحنه 
هايی از همدلی، نوع دوس��تی، كمك و بشردوستی 

همراه شده است.
جبلی در رابطه با مستند »آخرين سرباز« گفت: اين 
كار نشان می دهد كه پروژه داعش بيش از آنکه يك 
پروژه نظامی و امنيتی باش��د، يك پروژه جنگ نرم 
و رس��انه ای است. درواقع، تمامی اين صحنه هايی 
كه داعش در نهايت وحش��ی گری و بی رحمی ايجاد 
كرده، ابزار و وس��يله ای برای يك جنگ رسانه ای و 
تشکيل تصويری رسانه ای در ذهن مخاطب مسلمان 
و غيرمسلمان است. وی در خصوص مستند »شهر 
آرام« ني��ز كه به موضوع ش��يوع كرون��ا در ايران و 
اقدامات��ی كه برای مقابله با اين ويروس در كش��ور 
پرداخته، عنوان كرد: با ش��يوع كرونا، شاهد تصاوير 
و لحظات نابی در كش��ور بوديم كه نظير آن را تنها 
در دوران دف��اع مقدس ديده بوديم. اتفاقاتی كه در 
اي��ن ايام رخ داد، يك پديده و نقطه عطف در تاريخ 
كش��ور ما بود و بر همين اساس، تصميم گرفته شد 

تا اين كار توليد و به تصوير كشيده شود. 

خبر

در روز قدس کرونا باعث خوشحالی صهیونیست ها نمی شود 

بشریت علیه صهیونیزم


