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نظر به انتشــار گزارشــی با عنوان «چشمان بســته نفت» مورخ 
۱۴۰۴/۴/۱۴ در روزنامه «شــرق» و طرح پــاره ای مطالب خالف واقع، 
توضیحاتی جهت اطالع نویسنده گزارش و آگاهی مخاطبان روزنامه 
ارائه می شــود: ۱- با توجه به شــرایط بازار، اســتفاده از تکنیک های 
معامالتی برای حفظ ســهم بازار با رعایت صرفــه و صالح و منافع 
کشــور انجام شده و درنظر گرفتن تسهیالتی در این زمینه در چارچوب 
ضوابط و مجوزهای الزم و حســب روال مرســوم، امکان پذیر است. 
بدیهی اســت بدون اطمینــان از حصول منافع کشــور هیچ گاه برای 
فــروش نفــت آن گونه که در گزارش روزنامه «شــرق» به آن اشــاره 
شــده «چوب حراج» زده نخواهد شــد و تمامی نهادهای مســئول و 
باالدســتی در این خصوص ضمن نظارت و بازرسی دقیق، به صحت 
عملیات فروش نفت ایران اذعان دارند. ۲- در شرایط جنگ تمام عیار 
اقتصادی نظام استکبار علیه ایران عزیز و به ویژه صنعت نفت، فروش 
و صادرات نفت کشــور تحت شــرایط خاص و با تــالش جهادگونه 
پرســنل خدوم صنعت نفت بدون یــک روز تعطیلی انجام گرفته که 
ثمرات و برکات این تالش در ماه های اخیر سبب تقویت بنیه اقتصادی 
دولت در عمل به تکالیف خود شــده است و امروز به حمداهللا از این 
حیث کشــور نگرانی نداشــته و در آرامش قرار دارد. بدیهی است با 
توجه به امکان سوءاســتفاده دشــمنان نمی توانیــم هیچ یک از این 
تالش هــای صورت گرفته و در حال انجــام را به صورت عمومی بیان 
کنیم اما افزایش پایدار ۴۰ درصدی صادرات نفت از ماه های گذشــته 
تاکنــون و کاهش چشــمگیر محموله های میعانــات گازی روی آب 
و تســویه بســیاری از تعهدات دولــت قبل، به خوبــی مؤید فعالیت 
جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت در عمل به تکالیف خود است. 
۳- برخالف ادعای روزنامه شــرق مبنی بــر اینکه «ایران در صعود و 
ســقوط درآمدهای نفتی، بدون استراتژی پیش رفته است» باید گفت 
وزارت نفت در دولت سیزدهم به مدد به کارگیری سیاست های متنوع 
فروش و با استراتژی حفظ بازارهای خود در شرایط بی ثبات و پرتالطم 

بازار نفت موفق شده است صادرات خود را استحکام و تقویت نموده 
که اثر آن در گزارش های رسانه های تخصصی بین المللی حوزه نفت 
که از جمله منابع ثانویه استعالم فعالیت کشورهای صادرکننده نفت 
هستند، به کرات قابل مشــاهده بوده و انعکاس یافته است. بنابراین 
بدون تأیید یا تکذیب این گزارش ها، دعوت می کنیم نویســنده گزارش 
روزنامه شــرق اگر این گزارش ها را دارای مرجعیت می داند، گزارش و 
روایت های آماری این نهادها را به طور کامل منعکس کند. کمااینکه 
بســیاری از این نهادها صادرات نفت ایران به بازارهای مشــخصی را 
که به آن اشــاره شــد، در یك روند فزاینده مداوم از چند ماه گذشــته 
به این ســو ارزیابی کرده اند. ۴- میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت 
خام با توجه به سیاست های کشورهای صادرکننده و واردکننده، میزان 
رشد اقتصادی و ســایر عوامل متغییر فصلی، از جمله افزایش تقاضا 
برای نفت خام ســبک و شیرین با هدف بیشــنه کردن تولید بنزین در 
پاالیشگاه ها در فصل رانندگی، ســبب کاهش تقاضا برای سایر انواع 
نفت خام ســنگین و فوق سنگین صادراتی تولیدکنندگان می شود و از 
همین رو باقی ماندن در بازارهای هدف مستلزم انعطاف پذیری بیشتر 
جهت حفظ سهم بازار است. جمهوری اسالمی ایران به مدد سال ها 
تجربه و تخصص و در اختیار داشــتن پتانســیل کم نظیر لجســتیکی، 
ضمن حضور در بازارهای ســنتی و تأمین نیاز مشتریان قدیمی خود، 
امکان حضور در هر جغرافیایی از بازار جهانی نفت را دارد. کما اینکه 
در چنــد ماه اخیر افزایــش فروش نفت و میعانــات در کنار افزایش 
قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در 
مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده اســت. چنانکه دولت برای اولین 
بار در سال های اخیر برای اداره خود در ماه های نخست سال از بانك 
مرکزی تنخواه نگرفته است. ۵- استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره 
اخیــر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت عالوه بر حفظ ســهم 
بازارهای گذشته، وارد بازارهایی شده است که قبال تصور حضور در این 

بازارها در شرایط تشدید محدودیت ها نیز وجود نداشت.

موضوعــات متعددی در طول ســفر جو بایدن به جده در اواســط مــاه جوالی مورد 
مذاکره قرار خواهند گرفت. درحالی که سعودی ها هنوز به درخواست آمریکا برای افزایش 
تولید در شــرایط افزایش شــدید قیمت نفت خام پاســخ نداده اند، محور اصلی مذاکرات 
موضــوع انــرژی خواهد بود. با این حــال، وزارت دفاع ایاالت متحده معتقد اســت که با 
توجه به تهدیدی که عربســتان برای منافع ایاالت متحده ایجاد می کند، افزایش همکاری 
میان پادشــاهی وهابی و چین برای اهداف نظامی باید در اولویت قرار گیرد. شــش نفر از 
دموکرات های ارشــد مجلس نمایندگان در نامه ارسالی به جو بایدن در تاریخ هفتم ژوئن 
نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرده اند و این رویکرد بیانگر حساسیت موضوع و نیازمند 
تضمین هایی اســت که اکنون از ریاض انتظار می رود. مســائل نظامــی و مرتبط با انرژی، 
 بخشــی از نگرانی ها درخصوص پیکربندی استراتژیک مجدد عربستان سعودی را تشکیل 
می دهند. اگرچه پدافند ضد موشــکی پرهزینه عربستان به سامانه های دفاعی پاتریوت و 
ترمینال در ارتفاع باال مجهز است؛ اما درواقع در مقابل حمالت پهپادی پیچیده حوثی ها به 
زیرساخت های آن کشور ناکارآمد بوده است. عدم واکنش ایاالت متحده به حمالت یمن به 
سایت های نفتی عربستان در سپتامبر ۲۰۱۹، نقطه عطفی در این زمینه بود. در پایان مارس 
۲۰۲۲، تأسیسات انرژی و تصفیه آب و همچنین چندین هدف غیرنظامی با موفقیت مورد 
هدف قرار گرفتند. با توجه به عدم درگیری نسبی آمریکا در خاورمیانه و شکست قدرت های 
بزرگ در محدود کردن برنامه موشکی بالستیک ایران که اکنون قدرتمندترین کشور منطقه 
در این زمینه محســوب می شود، عربستان سعودی برای اطمینان از امنیت خود عملکرد 
غیرمنفعالنه را حتی به معنای یافتن شــرکای دیگر برگزیده اســت. در همین راســتا، در 
ســال های اخیر سفارش  موشــک های بالســتیک میان  برد و پهپادهای پیشرفته از چین را 
افزایش داده و با اســرائیل که از لحاظ دفاع ضد موشکی در حال پیشرفت است؛ اما پروژه 
«گنبد آهنین» آن در نبرد واقعی آزمایش نشده، همکاری بیشتری دارد. عربستان سعودی 
به دنبال وابستگی نداشــتن به واشنگتن است. همچنین بعید به نظر می رسد که عربستان 
با محدود کردن زرادخانه نظامی خود به ویژه در مواجهه با ابهامات درباره مذاکرات بر سر 

انرژی هسته ای ایران و دشواری هایی که در ایجاد محدودیت نفوذ منطقه ای تهران وجود 
دارد، موافقت کند. برنامه موشــکی بالستیک ایران درواقع یک «خط قرمز» غیرقابل عبور 
برای جمهوری اسالمی است. با این حال اگر عربستان سعودی واقعا به دنبال دستیابی به 
چنین قابلیت بازدارندگی باشد، این رویکرد می تواند برای ایران خطرناک باشد، بازدارندگی 
به صورت «فشــار حداکثری» اقتصادی یا حمالت نظامی از قبیل ترور سردار شهید قاسم 
ســلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰، هرگز ایران را از اهداف ژئوپلیتیکی خود منحرف نکرده است. 
افزایش ظرفیت نظامی ارتش ســعودی به عنوان عامل محرک در نظر گرفته می شــود و 
اقدامات پیشگیرانه از ســوی ایران برای کاهش این تهدید قابل درک است. بدون شک این 

موضوع منجر به اقدامات تالفی جویانه سعودی ها و جنگ بالقوه همه جانبه می شود.
از دیدگاه آمریکا عالوه بر مشکل چین، خطر ازدیاد موشک های بالستیک و تقویت قدرت 
نظامی در منطقه پرتنش خاورمیانه، به ویژه با در نظر گرفتن برنامه های هسته ای قدرت های 
اصلی منطقه یعنی ایران و همچنین اســرائیل و عربستان که در چند سال آینده موفق به 
دســتیابی به فناوری هسته ای برای تجهیز موشک های بالســتیک سریع و دوربرد خواهد 
شــد، مسئله بسیار مهمی اســت. با این حال ایاالت متحده هنوز ابزار فشار بر سعودی ها 
را که با وجود تالش برای اســتقالل قادر به نادیده گرفتن حمایت آمریکا نیستند، در اختیار 
دارد. درواقــع واشــنگتن نقش محوری و ضــروری در معماری یکپارچــه دفاع هوایی و 
ضد موشــکی در خاورمیانه را ایفا می کند. اتحاد معروف دفاع هوایی خاورمیانه از ســوی 
وزیر دفاع اســرائیل بنی گانتس در پایان ماه ژوئن افشــا شــد. این اتحاد به ویژه کشورهای 
عربــی امضاکننده توافق نامه ابراهیم و کشــورهایی که روابط خود را با دولت یهود عادی 
کرده اند، گرد هم می آورد. ایاالت متحده تضمین کننده مدیریت یک سیستم مشترک هشدار 
اولیه برای اشــتراک داده های ماهواره ای به تمام پایانه ها در کشــورهای مشــارکت کننده 
است. با توجه به قابلیت این ابتکار برای محافظت از اتباع آمریکا در منطقه، انتظار می رود 
کنگــره ایاالت متحده آمریــکا آن را بپذیرد. این پروژه با هدف خنثی کــردن قدرت ایران، تا 
اندازه ای برای عربســتان اغواکننده اســت که به فکر برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با 
اسرائیل باشــد؛ چیزی که یک دهه پیش تصورناپذیر بود. در صورتی که عربستان خواهان 
بهره مندی از کمک های جهانی آمریکا باشــد، باید وفاداری خود را نشــان دهد که لزوما 
شــامل محدود کردن روابط خود با چین و تعهد به عدم گسترش موشک ها به نفع امنیت 
منطقه ای و بین المللی است. واشنگتن یا پکن، کدام یک برنده خواهد شد؟ گرایش به پکن 
می تواند درخصوص تحول اســتراتژیک ریاض و تغییر توازن قوا در خاورمیانه بسیار مؤثر 

باشد؛ اما در وضعیت فعلی، احتیاط شرط بدیهی عقل است.

صندوق های بازنشســتگی در همه کشورها براســاس این قاعده بنا می شوند که افراد 
شــاغل بخشــی از حقوق ماهانه خود را در آن صندوق پس انداز کرده و پس از پایان دوره 
فعالیت کاری، برای بقیه عمر خود مستمری دریافت کنند. فرد شاغل احتماال  در طول دوران 
اشــتغال خود ارتقای شغلی داشــته و حقوق باالتری می گیرد و طبعا متناسب با آن حق 
بیمه بیشتری هم می پردازد. بااین حال مستمری او متناسب با آخرین حقوق های دریافتی او 
تنظیم خواهد شد تا فرد بتواند بقیه عمر خود را در شرایطی که دیگر فرصت ارتقای شغلی 
برایش وجود ندارد، بدون نگرانی مالی ســپری کند. به بیان دیگر صندوق بازنشســتگی به 
فرد شاغل این اطمینان را می دهد که آخرین سطح زندگی و رفاهی که در دوران اشتغالش 
کسب کرده، کم و بیش برایش فراهم خواهد بود. این بدان  معنی است که باید قدرت خرید 
فرد بازنشسته در شــرایط تورمی حفظ شود و اگر چنین نباشد، تعهد صندوق بازنشستگی 
به پرداخت مبلغ معینی بدون درنظرگرفتن نرخ تورم، آرامشی را که بناست فرد بازنشسته 
تجربه کند، ایجاد نخواهد کرد و بیشتر به یک شوخی شبیه است. طبعا در صورت نبود چنین 
تضمینی، فرد شاغل باید غیر از پس اندازی که در صندوق برایش تشکیل شده، فکر پس انداز 
و کســب وکار دیگری هم برای خود باشــد، تا در ســال های پایان عمر گرفتار عسرت نشود. 
ازاین رو به حصر منطقی صندوق های بازنشســتگی را در دو گروه دسته بندی می توان کرد: 
گروه اول قدرت خرید معین را برای اعضای خود در دوران بازنشســتگی تضمین می کنند؛ 
اما گروه دوم چنین تضمینی در کارشــان نیست و فقط می پذیرند که مبلغ معینی به عنوان 
مستمری در اختیار اعضای خود قرار خواهند داد. البته صندوق های گروه دوم بسیار اندک 
هستند. چنین صندوق هایی ممکن است با گذشت زمان مبلغ مستمری پرداختی را افزایش 
هم بدهند که البته تناسبی با نرخ تورم نخواهد داشت؛ بنابراین اعضای صندوق های گروه 
دوم با گذشت زمان دچار عسرت و تنگدستی خواهند شد. صندوق های بازنشستگی جامعه 
مــا طبعا در گروه دوم جای می گیرند، زیرا نه تمایل و نه تــوان این را دارند که قدرت خرید 
مستمری پرداختی به بازنشستگان را ثابت نگه دارند اما چرا چنین اتفاقی افتاده  است؟ در 

پاسخ می توان به چهار مورد عمده زیر اشاره کرد:

۱- دولت برای ســالیان طوالنی به تعهدات خــود در این مورد عمل نکرده و مطالبات 
صندوق ها را به موقع پرداخت نکرده  اســت. در نتیجــه صندوق ها منابع مالی کافی برای 
ســرمایه گذاری و تقویــت بنیه مالــی خود در اختیار نداشــته اند. ۲- مداخــالت مدیریتی 
دولتمردان در امور صندوق ها شرایطی ایجاد کرده که صندوق ها حیاط خلوت دستگاه های 
دولتی تلقی شــوند و امکان بهره گرفتن از خدمات مدیران موفق و کاربلد را نداشته  باشند 
و گاه این مداخالت مقدمات حیف و میل کردن اموال صندوق ها را هم فراهم آورده  اســت. 
واگذاری بنگاه های اقتصادی زیان ده به  صندوق ها، اســتفاده از منابع صندوق ها برای حل 
مشــکالت روزمره دولت ها، تحمیل ســرفصل های جدید هزینه ای به صندوق ها با اهداف 
پوپولیستی و ... مواردی از این مداخالت هستند. ۳- ادامه حیات صندوق های بازنشستگی 
همواره در گرو این اســت که در میدان ســرمایه گذاری منابع خــود با موفقیت عمل کنند. 
به گونه ای که این منابع در پربازده ترین شــاخه های اقتصاد و سودآورترین پروژه ها متمرکز 
شــده و موجبات تقویت هرچه بیشتر بنیه مالی صندوق را برای انجام تعهدات آتی فراهم 
کنند. برای این  کار صندوق ها باید بتوانند بهترین و کارآمدترین مدیران و کارشناسان را برای 
شناسایی و شکار پرسودترین شاخه های سرمایه گذاری به خدمت بگیرند؛ اما گاه حاکمیت 
روابط به جای ضوابط شرایطی را مهیا می کند که افرادی کم تجربه و کم توان صدر کار قرار 
بگیرند و منابع صندوق ها را در پروژه هایی زیان ده تلف کنند. چند سال پیش یکی از مقامات 
ارشد این حوزه از کشف بزرگ خود پرده برداری کرد: بسیاری از پروژه های شرکت های وابسته 
به صندوق ها توجیه اقتصادی ندارند! ۴- اقتصاد ما در طول چندســال گذشته شدیدترین 
شرایط تحریمی ممکن را تجربه کرده  است. تشدید تحریم رکود اقتصادی را به کشور تحمیل 
کرده و طبعا در شــرایط رکودی و گسترش بیکاری، درآمدها و هزینه های صندوق ها هردو 
در جهت نامطلوب دچار تغییرات جدی می شــوند. مجموعه عللی از نوع آنچه برشمرده  
شــد و البته بی اعتقادی متولیان امر به ضرورت حفظ کرامت انسانی بازنشستگان موجب 
شــده صندوق های بازنشستگی کشورمان در گروه دوم قرار گرفته و نتوانند زندگی همراه با 
رفاه نســبی را برای اعضای خود در دوران پس از اشتغال تضمین کنند. در چنین شرایطی 
بسیاری از بازنشستگان به این نتیجه می رسند که اگر از همان ابتدا ناگزیر از پرداخت ماهانه 
به صندوق  نبوده و مبالغ مربوط را خودشــان ســرمایه گذاری می کردند، بازدهی بیشــتری 
نصیبشان می شد و پس انداز بزرگ تری برای دوران ازکارافتادگی فراهم می کردند. جبران این 
خطای بزرگ اراده بزرگی می طلبد. دولت باید نقشه   راه خردمندانه ای برای تبدیل وضعیت 
صندوق های بازنشســتگی از گــروه دوم به گروه اول تدوین و اجرا کنــد، زیرا تأمل در علل 

ناکارآمدی صندوق ها نشان می دهد مسئولیت بخش عمده این خطا متوجه دولت است.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

 وزیر صمت، در جریان سفر به اســتان اصفهان ضمن دیدار 
با مدیرعامل گروه فوالد مبارکــه چند پروژه صنعتی در مجتمع 
فوالد سبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط تولید این شرکت بازدید 

کرد.
ســیدرضا فاطمی امین در این آیین کــه جمعی از نمایندگان 
مــردم اصفهان و شهرســتان های لنجــان و مبارکه در مجلس 
شــورای اســالمی نیز حضور داشــتند، پس از افتتاح واحدهای 
گاززدایــی و کربن زدایی تحت خأل (V. O. D & V. D) و اســمز 
معکوس ثانویه (RO۲) فوالد سبا و بازدید از فوالد مبارکه گفت: 
امروز به  پاس قدردانی از زحمات و تالش های مدیران و کارکنان 

سختکوش فوالد مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم.
فوالد مبارکه کشــورمان را از واردات این محصوالت خاص 

بی نیاز کرد
او عملکــرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشــمگیر 
مصرف آب و تولید محصوالت ویژه را قابل  تقدیر دانست و با بیان 
اینکه در حال حاضر کشــور ما، هم تولیدکننده و هم صادرکننده 
فوالد اســت، گفت: پیش ازاین زمانی که قصد تولید الکتروموتور 
را داشــتیم، فوالد الکتریکی را از دیگر کشورها خریداری و وارد 
می کردیم که خوشــبختانه فوالد مبارکه کشورمان را از واردات 
این محصوالت خاص بی نیاز کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشــاره به اهمیت تثبیت قیمت انــواع محصوالت فوالدی در 
بازارهــای داخلی تصریح کــرد: فوالد مبارکه با جبران کســری 
محصوالت به خوبی توانست مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در 

حفظ تعادل آن تأثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد.
او در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: این شــرکت 

در حــوزه فناوری نیز اقدامات مؤثری انجــام داده و عالوه بر این 
با ســرمایه گذاری های درخور توجهی که انجام داده، مصرف آب 
واحدهای خود را نسبت به ســایر تولیدکنندگان فوالد جهان به 

کمترین حد ممکن کاهش داده است.
فوالدهای  تولیــد  حــوزه  در  کشــور  دغدغه  مبارکــه  فوالد 

الکتریکی را برطرف کرد
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت یکــی از دغدغه های این 
وزارتخانه را دســتیابی به توانمندی تولید فوالدهای ویژه، نظیر 
فوالدهای مورد نیاز صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست و در 
همین زمینه خاطرنشان کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه با تحقیق 
و بــه روزآوری دانش فنی و در ادامه نیز با اجرا و به بهره برداری 
رســاندن طرح های توســعه هدفمند، دغدغه این وزارتخانه و 

کشور را برطرف کرد.  
کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه

فاطمی امیــن در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 

اهمیت تکمیل حداکثری زنجیره تولید در کشــور تصریح کرد: 
در بســیاری مواقع با حلقه مفقوده در زنجیــره تولید مواجه 
هستیم و این باعث می شود که سرمایه گذاری ها ارزش افزوده 
الزم را به همراه نداشــته باشند و همچنان به واردات نیازمند 
باشــیم. خوشــبختانه در این زمینه شاهد هســتیم که فوالد 
مبارکه با ســرمایه گذاری های هدفمند و با دستیابی به دانش 
فنــی تولیــد فوالدهای ســیلیکونی و در ادامه نیــز با احداث 
خطــوط نورد این قبیل محصوالت، در حال کامل کردن زنجیره 
تولید اســت. او ادامه داد: همان طــور که مقام معظم رهبری 
اشــاره کرده اند، تولید، جهاد در برابر دشــمن اســت. با وجود 
اعمــال تحریم های ظالمانه دشــمنان، حجم تجارت خارجی 
ایران در ســال گذشته ۱۲۰ میلیارد دالر بوده و این نشان دهنده 
جهادی اســت که در تولید و تجارت رقم خورده اســت و جا 
دارد از حرکت جهادگونه رزمندگان و ســربازان جبهه صنعت 

قدردانی کنیم.

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت
قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار

کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه

حضرت آیت اهللا خامنــه ای در پیام به حجــاج بیت اهللا الحرام، 
وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت 
امت اسالمی خواندند و با تأکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و 
خودآگاهی اسالمی و بروز پدیده شگرف مقاومت ، خاطرنشان کردند: 
غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیرا در همه جهان روز به روز 
ضعیف تر شده است. البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت 
کرد و باید با تالش و هشیاری، امید و اعتماد به نفس را که بزرگ ترین 

سرمایه برای ساختن آینده است، افزایش دهیم.
متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی کــه صبــح روز جمعــه 
حجت االسالم والمســلمین نواب (نماینــده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت و سرپرســت حجاج ایرانــی) آن را در صحرای عرفات قرائت 

کرد، به این شرح است:
بســم اهللا الرحمن الرحیم،  والحمــد هللا رّب العالمین و صّلی اّهللا 

علی محّمد المصطفی و آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین
خدای عزیز و حکیم را ســپاس می گوییم که موســم مبارک حج 
را بار دیگر میعاد ملت های مســلمان قرار داد و این مســیر فضل و 
رحمت را به روی آنان گشــود. امت اسالمی اکنون بار دیگر می تواند 

وحدت و یکپارچگی خود را در این آینه شــفاف و ابدی مشاهده کند 
و از انگیزه  های تشــتت و تفرق روی بگرداند. وحدت مسلمانان یکی 
از دو پایه اساســی حج اســت که چون با ذکــر و معنویت -که پایه 
اساســی دیگر این فریضه ُپر راز و رمز اســت- همراه شود، می تواند 
امت اســالمی را به اوج عزت و ســعادت برساند و آن را مصداق «َو 
ِهللاَِّ الِعزَُّة َو ِلَرســوِلِه َو ِللُمؤِمنین» قرار دهــد. حج، ترکیبی از این دو 
عنصر سیاسی و معنوی است؛ و دین مقدس اسالم آمیزه پرشکوه و 
باعظمتی از سیاســت و معنویت است. دشمنان ملت های مسلمان 
در تاریخ اخیر، کوشــش انبوهی را برای سســت کردن این دو اکسیر 
زندگی بخــش، یعنی وحدت و معنویت، در میان ملت های ما به کار 
گرفته اند. معنویت را با ترویج ســبک زندگــی غربی که تهی از روح 
معنوی و برآمده از کوته بینی مادی است، کم رنگ و بی رمق می کنند 
و وحدت را با گسترش و شدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه 
مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا به چالش می کشند. امت اسالمی 
که اکنون نمونه کوچک آن در مراســم نمادین حج دیده می شــود، 
باید بــا همه وجود، به مقابله برخیزد؛ یعنی از ســویی یاد خدا، کار 
بــرای خدا، تدبر در کالم خدا، اعتماد به وعده های خدا را در ذهنیت 

همگانی خویش تقویت کند و از سویی بر انگیزه  های تفرق و اختالف 
فائق آید.

آنچــه امروز بــا قاطعیت می توان گفت، آن اســت که شــرایط 
کنونی جهان و جهان اســالم برای این تالش ارزشــمند از همیشــه 
مساعدتر اســت. زیرا اوال امروز نخبگان و بسیاری از توده های مردم 
در کشورهای اسالمی به ثروت عظیم معرفتی و معنوی خود توجه 
یافتــه و به اهمیت و ارزش آن پی برده اند. امروز دیگر لیبرالیســم و 
کمونیسم به عنوان مهم ترین ارمغان تمدن غرب، جلوه گری صد سال 
پیش و ۵۰ ســال پیش را ندارد. آبروی دموکراســی پول محور غربی 
با عالمت ســؤال های جدی روبه رو اســت و متفکران غربی اعتراف 
می کنند که به سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسالم، 
جوانان، اندیشــمندان، مردان علم و دین با مشــاهده این وضعیت، 
به دیدگاهی نو درباره ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط سیاســی 
رایج در کشــورهای خود دست می یابند و این همان بیداری اسالمی 
اســت که همواره از آن یاد می کنیم. ثانیا این خودآگاهی اســالمی، 
پدیده ای شگرف و معجز آســا در قلب دنیای اسالم آفریده است که 
قدرت های اســتکباری در برابر آن به شــدت دچار مشکل اند. نام این 

پدیــده «مقاومت» و حقیقت آن، بروز قــدرت ایمان و جهاد و توکل 
است. این پدیده همان است که درباره نمونه ای از آن در صدر اسالم، 
این آیه شــریفه نازل شد: اَلَّذیَن قاَل َلُهُم الّناُس ِانَّ الّناَس َقد َجَمعوا 
َلُکم َفاخَشــوُهم َفزاَدُهــم ایماًنا َو قالوا َحســُبَنا اهللاَُّ َو ِنعَم الَوکیُل* 
م ســوءٌ َو اتََّبعوا ِرضواَن  َفانَقَلبوا ِبِنعَمٍة ِمَن اهللاَِّ َو َفضٍل َلم َیمَسســهُ
اهللاَِّ َو اهللاَُّ ذو َفضٍل َعظیم. صحنه فلسطین یکی از جلوه گاه های این 
پدیده شگفت انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از 
حالت تهاجمی و عربده کشــی به وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و 
مشکالت سیاسی و امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل 
کند. نمونه های درخشان دیگر مقاومت را می توان در لبنان، عراق و 

یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد.
ثالثــا در کنار این همه، امروز دنیا شــاهد یک الگوی موفق و یک 
نمونه ســرافراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسالم در ایران اسالمی 
است. ثبات، استقالل، پیشرفت و عزت جمهوری اسالمی، حادثه ای 
بس عظیم و پرمعنی و جذاب است که می تواند اندیشه و احساس 
هر مســلمان بیدار را به خود جلب کنــد. ناتوانی ها و عملکرد های 
بعضا خطای ما کارگزاران این نظام که دستیابی کامل به همه برکات 
حکومت اسالمی را به تأخیر انداخته، هرگز نتوانسته است پایه های 
مستحکم و گام های استواری را که نشئت گرفته از اصول اساسی این 
نظام اســت، متزلزل سازد و پیشرفت مادی و معنوی را متوقف کند. 
در صدر فهرست این اصول اساسی، حاکمیت اسالم در قانون گذاری 
و اجرا، تکیه بر آرای مردمی در مهم ترین مســائل مدیریتی کشــور، 
استقالل سیاسی کامل و عدم رکون به قدرت های ستمگر قرار گرفته 
اســت؛ و همین اصول اســت که می تواند محل اجمــاع ملت ها و 
دولت های مســلمان قرار گیرد و امت اســالمی را در جهت گیری ها 
و همکاری ها یکپارچه و متحد ســازد. اینها زمینه  ها و عواملی است 
که اوضاع مســاعد کنونی دنیای اســالم را برای حرکت یکپارچه و 
متحد فراهم آورده اســت. دولت های مســلمان و نخبگان دینی و 
علمی و روشــنفکران مســتقل و جوانان حقیقت جو بیش از همه 

باید به بهره گیری از این زمینه های مســاعد بیندیشند. طبیعی است 
که قدرت های اســتکباری و بیش از همه آمریکا، از چنین گرایشی در 
دنیای اســالم نگران باشند و همه امکانات خود را در رویارویی با آن 
به کار برند و اکنون چنین اســت. از امپراتوری رسانه ای و شیوه های 
جنگ نرم، تــا جنگ افروزی و شعله ور ســاختن جنگ های نیابتی، تا 
وسوسه گری و خبرچینی سیاسی و تا تهدید و تطمیع و رشوه.. همه و 
همه از سوی آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته می شود تا دنیای 
اسالم را از مســیر بیداری و سعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و 
سیه  روی صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این تالش 
همه جانبه است. به فضل و اراده الهی این تالش ها در بیشتر موارد 
ناکام مانده و غرب مســتکبر در منطقه حســاس ما و اخیرا در همه 
جهان روز به روز ضعیف تر شــده است. پریشــانی و ناکامی آمریکا و 
همدســت جنایتکار او یعنی رژیم غاصــب در منطقه را می توان در 
صحنه حوادث فلســطین، لبنان، ســوریه، عراق، یمن و افغانســتان 
به وضوح تماشــا کرد. در نقطه مقابل، جهان اسالم مملو از جوانان 
ُپرانگیزه و بانشاط است. بزرگ ترین سرمایه برای ساختن آینده، امید و 
اعتماد به نفس اســت که امروز در جهان اسالم به ویژه در کشورهای 
این منطقه موج می زند. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم 
و افزایش دهیم.  با این  همه، از کید دشــمن یک لحظه نباید غفلت 
ورزید؛ از غرور و غفلت بپرهیزیم و بر تالش و هشیاری خود بیفزاییم و 
در همه حال، با توجه و تضرع از خدای قادر و حکیم کمک بخواهیم. 
حضور در مراســم و مناسک حج، فرصت بزرگی است برای توکل و 

تضرع و نیز برای تفکر و تصمیم.
برادران و خواهران مســلمان خود در سراسر جهان را دعا کنید و 
توفیق و پیروزی آنان را از خدا بخواهید. هدایت و کمک الهی به این 

برادرتان را هم در ادعیه زاکیه خود بگنجانید.
والّسالم علیکم و رحمة اّهللا
سیدعلی خامنه ای
۵ ذی الحجه ۱۴۴۳/ ۱۴ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهللا الحرام:

غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیرا 
در همه جهان روز به روز ضعیف تر شده است

استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت وارد بازارهایی شده است 
که قبال تصور حضور در آنها را نداشت

پاسخ وزارت نفت به «شرق»

رویارویی با ایران، رؤیای ناممکن استقالل نظامی عربستان اقتصاد ملی و معمای بازنشستگان
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