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سياست 2

هرچه از زنگنه می پرســند که نفــت را چگونه می فروشــد و به کی 
می فروشــد، او به عنوان وزیر نفت دولت هر بار از زیر بار این سوال شانه 
خالی می کند و صریحا می گوید کــه در این باره هیچ حرفی نخواهد زد و 
پاسخ این سوال محرمانه است اما یک روز صبح وقتی تلویزیون را روشن 
می کنید یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی شاد و شنگول جزئیات نحوه 
تحویل یک میلیون بشکه نفت به چین را روی آنتن زنده شرح می دهد. 
نقشه مســیریابی را هم نمایش می دهد، اسم کشــتی را هم بلد است و 
مجری های برنامه هم کم مانده دست آخر زبانشان را دربیاورند و بگویند: 
»دیدید نفتمونــو فروختیم!« حاال دو روزی اســت اینکه چگونه چنین 
اطالعاتی باید از رسانه رسمی و ملی جمهوری اسالمی پخش شود، شده 
است ســوال بی جواب یک جماعت کثیر. خود  صدا و سیما جوابیه داده 
که »اطالعات مطرح شده در برنامه مذکور هفته قبل در قالب گزارشی با 
تصاویر ماهواره ای در نشریه بین المللی فایننشیال تایمز همراه با عکس 
و جزئیات کامل تر منتشر شده؛ بنابراین فرضیه افشای اسرار مملکتی و 
نقض محرمانه بودن این رویداد، به کلی مردود است و قبال این اطالعات 
به صورت گسترده و با زبان انگلیسی رســانه ای شده است.«  از آن جایی 
که صدا و سیما با پرونده ای مشحون از پخش فیلم بدون سانسور از شبکه 
کیش و قمار و ترویج چند همسری و الی ماشا ءاهلل از این دست ابوالعجایبی 
شده است، چنین پاسخی از سوی آن نیز عجیب نمی نماید؛ اما سوال اصلی 
پرسشگران از فیلترهایی است که این اطالعات از آنها عبور کرده و به پخش 
تلویزیون رسیده است. چنین اطالعاتی قطعا بدون هماهنگی با نهادهای 

باالدستی منتشر نخواهد شد و...

 دردسرآفرینی های نفتی 
خودی و ناخودی تمامی ندارد؛

یون   جنجال تازه تلویز
و کیسه گشاد سعودی 

رئیس جمهوری:

 از 16 تیر سطح غنی سازی 
 را هر قدر  دلمان 
خواست باال می بریم
سياست 2

رهبــر معظــم انقــالب بــا تاکیــد بــر اینکــه حج یــک کار 
سیاســی اســت، خاطرنشــان کردند: اینکه بگویند حــق ندارید 
 بــه   آمریــکا بگوییــد بــاالی چشــمت ابروســت، یــک حرکت 

سیاسی شیطانی است.
به گزارش ایلنا، آیــت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار دســت 
اندرکاران و کارگزاران حج، فریضه حج را مجموعه ای اســتثنایی و 
ممتاز از ارزش های مورد تمجید اســالم خواندند و با اشاره به وجود 
مفاهیم سیاســی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و برائت از 
مشرکین در حج تأکید کردند: هر حاجی ایرانی باید با رفتار و گفتار و 

متانت خود، به ملیت، هویت و جمهوری اسالمی ایران آبرو ببخشد.
در این دیدار که در آســتانه آغاز اعزام زائران بیت اهلل الحرام انجام 
شد، رهبر انقالب اسالمی، حج را نمونه کوچکی از جامعه اسالمی برتر 
و مظهر تمدن نوین اسالمی خواندند و افزودند: در حج، عروج اخالقی 
و معنوی و روحی، و تضرع و خشــوع در کنار پیشرفت زندگی مادی 

قرار می گیرد.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به وجوه مختلف حج، افزودند: در حج 
در کنار مظاهر معنوی شاهد مظاهر حیات اجتماعی اسالم همچون 
»وحدت، برادری و یکرنگی«، »تجمع مردمی در عرفات، مشعرالحرام 
و منا« و »تحرک و طواف و سعی« هســتیم و همزمان با این مظاهر 
برجسته، تجلی با شکوهی از »اخالق، برادری و گذشت« به نمایش 

درمی آید.
ایشان »ابعاد سیاسی حج« را یکی دیگر از ویژگی های این فریضه 
استثنایی برشــمردند و تأکید کردند: اینکه برخی می گویند حج را 
سیاسی نکنید، سخن نادرستی است زیرا ابعاد سیاسی حج، مطابق با 

خواسته و دستورات اسالم است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: وحدت، حمآیت از مظلومین همچون 
ملت فلسطین و مردم یمن، و یا برائت از مشرکین، همه اموری سیاسی 
و مطابق تعالیم اســالم هســتند بنابراین ابعاد سیاسی حج، همان 

تکلیف دینی و عبادت است.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: برائت از مشرکین یک فریضه 
اسالمی و یک کار الزم اســت و به همین دلیل ما اصرار داریم که این 

موضوع هر سال، به بهترین وجه انجام شود.
ایشــان تأکید کردند: در کنار حرکات سیاســی دینی، اقدامات 
سیاســی غیردینی و شــیطانی هم وجــود دارد، هماننــد اینکه 
 بگوینــد در حج به   آمریــکا اعتراض نکنیــد و یا از مشــرکین ابراز 

برائت نکنید.
رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژگی های مهم حج را، »ایجاد الفت و 

برادری اسالمی« خواندند و گفتند: به همین دلیل، حجاج ایرانی باید 
ضمن رفتار عاقالنه و خردمندانه و محترمانه و همراه با وقار و متانت و 
آبرو بخشیدن به ملیت و هویت ایرانی و جمهوری اسالمی، در نمازهای 
جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی در کنار برادران و خواهران 

مسلمان حضور داشته باشند.
آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بــر اینکه دولت ســعودی وظایف 
ســنگین برای »تأمین امنیت زائران بــدون امنیتی کردن محیط و 
حفظ حرمت و کرامت حجاج« برعهــده دارد، افزودند: حجاج باید با 
بهره گیری از فرصت کم نظیر و مغتنم حج و توجه به ابعاد اجتماعی، 
 سیاســی و اخالقی آن، شــأن یک مؤمن قدردان حــج ابراهیمی 

را رعایت کنند.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به دشــمنی عمیق   آمریکا و دیگر 
مســتکبران با حقایق اســالمی افزودند: تهاجم وحشیانه سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی زورگویان جهانی به ملتهای 

مسلمان نشان دهنده عمق خصومت آنان با معارف اسالمی است.
ایشــان حقایق و معارف اســالم را ضدمنش ظالمانه مستکبران 
خواندند و افزودند: پایبندی جوامع اسالمی به مبانی و شریعت اسالم 
و تسلیم نشدن آنها در مقابل زورگویی  ها، مایه پیروزی و پیشرفت و 

صالح و نجات امت اسالمی خواهد بود.
آیــت اهلل خامنــه ای در همین زمینــه خاطرنشــان کردند: در 
داخل کشــور نیز هر جا و در مورد هر مســئله ای، به مبانی و حدود 
اسالمی بیشــتر پایبند بوده ایم، یاری خداوند بیشــتر شامل حال 
 ما شــده اســت و هر جا از این مفاهیم غفلت کرده ایم، چوب غفلت 

خود را خورده ایم.
رهبر انقالب اســالمی تحقق آینده ای توأم با پیشــرفت و عزت 
مســلمین را نیازمند تــالش و مجاهــدت و همــکاری خواندند و 
تأکید کردند: به فضل الهی، دشــمنان وحشــی و درنده ملت ایران 
 و امت اســالمی ســرانجام مجبور می شــوند در مقابل اسالم زانو 

به زمین بزنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمین 
نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرست زائران ایرانی شعار حج 
امسال را »حج با محوریت خودسازی، اخوت دینی و تمدن اسالمی« 

خواند و گزارشی از فعالیت های فرهنگی و آموزشی بیان کرد.
همچنیــن آقــای رشــیدیان، رئیس ســازمان حــج و زیارت، 
صیانــت از حقوق و عــزت و کرامت زائــران را مهمتریــن رویکرد 
 این ســازمان در حج خوانــد و گزارشــی از فعالیت هــای اجرایی 

حج امسال بیان کرد.

خبر

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران حج:

حج یک کار سیاسی است 


