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کارگروه ویژه قاچاق مشتقات نفتی
تا پایان سال تشکیل می شود

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت:

سنای آمریکا دو قطعنامه علیه عربستان تصویب کرد
رای به پایان جنگ یمن و مسئول شناختن بن سلمان در قتل خاشقچی

سنای آمریکا با تصویب دو قطعنامه به پایان حمایت نظامی این کشور از 
جنگ سعودی ها علیه یمن و مسئول شناختن ولیعهد سعودی در قتل یک 

روزنامه نگار منتقد آل سعود رای داد.
تصویب این قطعنامه ها درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا با قطع حمایت از عربستان مخالفت کرده بود. 
به گزارش آفتاب نیوز به نقل از وال استریت ژورنال، یکی از این قطعنامه 

ها توسط »برنی سندرز« سناتور مستقل از ایالت ورمونت و »مایک لی« 
سناتور جمهوریخواه از ایالت یوتا ارائه شده و خواستار پایان حمایت نظامی 
امریکا از جنگ علیه یمن شده بود که این قطعنامه با 56 رای موافق در 

مقابل 41 رای مخالفت به تصویب رسید. 
از سوی دیگر، »باب کورکر« سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته روابط 
خارجی سنا نیز قطعنامه دیگری ارائه کرده بود و طبق آن، محمدبن سلمان 

ولیعهد سعودی مسئول قتل خاشقچی معرفی شده است. این قطعنامه نیز 
با اکثریت آرا به تصویب سنا رسید.

به نوشته وال استریت ژورنال، سنا از قتل »جمال خاشقچی« توسط 
عربستان سعودی عصبانی است و این قطعنامه ها سناتورها را در تقابل با 

دولت ترامپ قرار می دهد. 
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رعایت حقوق بشر یک 
الزام اخالقی برای ایران نیست بلکه یک ضرورت امنیت 
ملی است. مردم را به عنوان پشتوانه امنیت ملی خودمان 

نیاز داریم و ما بدون مردم، هیچ هستیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدجواد ظریف روز جمعه 
در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: 
سیاست خارجی حوزه منافع ملی است و حوزه درگیری منافع 
جناحی نیست. من خوشحال شدم که آقای خرازی جلسه را 
تشکیل دادند و از احزاب مختلف از جمله احزاب اصولگرا دعوت 
کردند که در مورد محور منافع ملی و ضرورت تمرکز بر منافع 
ملی و رعایت مالحظات منافع ملی در همه بخش های سیاسی 

داخلی بحث و گفت و گو شود.
وی ادامه داد: ایران ما کشور قدرتمند و تاثیرگذاری است و 
ما همواره تاثیرگذار بوده ایم و تاثیرگذار خواهیم ماند. این یک 
واقعیت است که در چهل سال گذشته که هیچ، در هفت هزار 
سال گذشته ثابت شده است و ان شاءاهلل در آینده هم کماکان 

به ثبوت خواهد رسید.
وزیر امور خارجه ادامه داد: آنچه که ایران را قدرتمند کرده 
بیش از هرچیز مردم ایران است و این مردم ایران هستند که 

مبنای قدرت ما هستند.
وی خاطرنشان کرد: به محیط اطراف نگاه کنید هر چه را که 
می خواهید به عنوان مبنای قدرت در نظر بگیرید؛ اگر ظرفیت 
اقتصادی مبنای قدرت است، اگر مبنای قدرت هزینه های نظامی 
است، اگر مبنای قدرت داشتن سالح هسته ای است، اگر مبنای 
قدرت حمایت خارجی است، در همه این عوامل همسایگان ما 

از ما جلوتر هستند.
ظریف افزود: یکی از همسایگان ما عضو ناتو است. دو همسایه 
هم بمب هسته ای دارد، هزینه های تسلیحاتی تعدادی از آنها چه 

داخلی و چه بر اساس هر فرد ده ها برابر ماست.
وزیر امور خارجه ادامه داد: هزینه تسلیحاتی و بودجه دفاعی 
ایران برای هر فرد در کل منطقه خاورمیانه پایین ترین است، مصر 
دومین کشور بزرگ خریدار اسلحه در خاورمیانه است که بیشتر 
این سالح ها که کمک نظامی می دهند، در هزینه تسلیحاتی 

نمی آید.
وی با بیان اینکه عربستان سعودی سال گذشته 69 میلیارد 
دالر هزینه خرید سالح کرد، افزود: جمهوری اسالمی با همه هر 
چیزی که دارد، کل بودجه دفاعی آن زیر 16 میلیارد دالر است. 
آنچه که ما را قدرتمندترین کشور منطقه کرده مردم است و این 

مردم هستند که توانستند کشور ما را قدرتمند کنند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از سناتورهای آمریکا اظهار داشت: 
وی گفته است اگر ما پشت عربستان نبودیم، ظرف یک هفته 
سعودی ها مجبور بودند فارسی حرف بزنند. ترامپ می گویند 

عربستانی ها دو هفته بدون ما زندگی نمی توانستند بکنند.
ظریف گفت: من به عنوان یک مسلمان شرمم می آید و به 
عنوان فردی که در این منطقه زندگی می کند، احساس خجالت 
می کنم که در مورد همسایگان ما چنین می گویند. اما همزمان 
افتخار می کنم که بگویم 40 سال است به رغم فشارهای شما 
ما آنچنان ایستاده ایم که اگر یک هفته فشارتان را بردارید، 
همسایگان ما خیال می کنید باید فارسی حرف بزنند که اشتباه 

می کنید.
وی تصریح کرد: مردم ما در لحظات تاریخ ساز همواره در 
اقتدار کشور و نظام و مملکت همفکری و همکاری می کنند. 
این مردم را باید پاس بداریم و باید این مردم را بشناسیم و از این 

سرمایه بزرگ اجتماعی حراست کنیم.
ظریف افزود: با اعتقاد عرض می کنم که رعایت حقوق بشر 
برای جمهوری اسالمی یک تکلیف قانونی و یک امر اخالقی 
نیست؛ حتی یک وظیفه اسالمی نیست بلکه باالتر از آن یک 

ضرورت ادامه حیات است.
وی یادآورشد: ابزارهای قدرت و اقتدار تغییر کرده است، شما 
وقتی درباره قدرت صحبت می کنید، فقط درباره قدرت نظامی 
و اقتصادی و حتی قدرت منطقه صحبت نمی کنید، بلکه درباره 
منظومه ای از ابزارها صحبت می کنید و این ابزارها است که 
توان تاثیرگذاری استقالل و دادن این امکان به شما است که 
بتوانید بدون دخالت بیگانه تصمیم بگیرید و اینها برای ما قدرت 

می آورد.
وزیر امور خارجه یادآور شد: برای همین است که لیندسی 
گراهام می گوید اگر ما حمایت نکنیم )سعودی ها( ظرف یک 
هفته فارسی صحبت می کنند چون می دانند که ما قدرتمان را از 
هیچ منبع خارجی نگرفتیم که بتوانند آن را برای ما محدود کنند 

بلکه قدرت ما درون زا است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: برای همین هم هست که 
من اطمینان می دهم همه باید نسبت به آینده امیدوار باشیم 

چون آینده ما بهتر است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مشکلی داریم که فکر می 
کنم حل این مشکل می تواند به مبنای وحدت ملی باشد و می 
خواهم این مشکل را بی پرده بیان کنم؛ مشکل این است که از 
طیف های مختلف فکری ما و از کسانی که طرفدار تعامل با 
دنیای غرب هستند، کسانی که اسمشان را می گذارند دلواپس، 
یک باور غلط دارند و آن این است که دنیا را در غرب می بینند.

ظریف افزود: بزرگترین مخالفان تعامل با غرب، غرب را مرکز 
جهان می بینند و برای همین هم خودشان را با ذهنیت غرب 
تعیین می کنند اما تحول عمده ای در دنیا اتفاق افتاده است که 
ما باید این تحول را بشناسیم و آن تحول این است که دنیای 

امروز ما دنیای پساغربی است.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: 
دنیای امروز ما دنیای پساغربی است. در قرن 16 و 17 هر اتفاقی 
که در دنیا تاثیرگذار بود، در غرب و در اروپا اتفاق می افتاد اگر 
اتفاقی در آسیا یا خاورمیانه یا حتی در آمریکا می افتاد، تاثیری 
در نظام بین الملل نداشت یعنی دنیا مساوی با غرب بود و این 

واقعیتی بود که در صحنه بین الملل وجود داشت.
ظریف اضافه کرد: اما آن دوران تمام شد و دوران جدیدی پیدا 
شد که هر چه در دنیا اتفاق می افتد، غربی ها در آن تاثیرگذار 
اصلی بودند یعنی اگر اتفاقی در آفریقا یا آسیا می افتاد، آن اتفاق 
در غرب همراهی شده بود و بازیگران و کنشگران اصلی اتفاقات 

در غرب بودند.
رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: عادت کرده ایم که 
هر وقت تحولی اتفاق می افتد، بگوییم حتما غربی ها می خواهند 
این طرف شود یا آن طرف شود و برای همین هست کسی که 
معتقد است باید با تعامل کار کرد، می گویند با غرب کار می کند 
و کسی هم که می گوید باید با مقاومت کار کرد، می گویند در 

مقابل غرب مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: در هر دوی اینها یک محور مبنایی اتکایی هست 
و آن اینکه غرب مرکز است؛ در صورتی که دنیا امروز عوض شده 
است و غرب مرکز عالم نیست. من نمی گویم غرب قدرت بسیار 
مهم نیست، شکی هم در آن نیست اما غرب تمام دنیا نیست 
همانطور که سیاست نگاه به شرق معنی نمی دهد که سیاست 

نگاه به غرب؛ هم غرب به شرق نگاه می کند چرا که در اکثر 
کشورهای غربی بزرگترین شریک تجاری شان چین است و هم 
شرق به غرب نگاه می کند و بزرگترین شریک تجاری چین هم 

کشورهای غربی است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بیشترین میزان سرمایه 
چین در آمریکا است برای همین بیشترین میزان سرمایه اگر 
تصمیم بگیرد نحوه دیگری عمل کند، می تواند آمریکا را فلج کند.
ظریف با بیان اینکه دوران قدر قدرت غرب تمام شده است، 
افزود: این به نفع ماست اما خودمان نمی خواهیم باور کنیم. آقای 
ترامپ در جایی نشسته است که هزینه تسلیحاتی آن معادل 
هزینه تسلیحاتی کل دنیاست؛ یعنی آمریکا ساالنه 650 میلیارد 
دالر هزینه دفاعی و نظامی دارد و روسیه 220 میلیارد دالر و بعد 

هم عربستان است با 67 میلیارد دالر.
وی گفت: مجموعه هزینه های نظامی دنیا به اندازه هزینه 
نظامی آمریکا نمی شود. اما مجبور است برای اینکه به ایران فشار 

بیاورد، نمایندگانی را به دنیا بفرستد.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اقتصاد آمریکا حاکم 
بر دنیا است اما مجبورند با این همه قدرت، نماینده بفرستند و 
بگویند اگر با ایران معامله کنید، ویزای آمریکا به شما نمی دهیم. 
این نشان دهنده آن است که آن قدرت و توانمندی به پایان 

رسیده است و آمریکا نمی تواند خواسته های خود را اجرا کند.
ظریف تصریح کرد: آمریکا نمی تواند خواسته های خود را 
اجرا کند به شرطی که ما همه چیز را در آمریکا نبینیم و همه 
نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم و خیال نکنیم هر چیز در 

این کشور اتفاق می افتد، یک سر آن در آمریکا است.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی کنشگر است و موضوع 
کنش نیست؛ دنیا امروز کنشگر است و موضوع کنش نیست 
دولت ها زمانی فکر می کردند که قدرت اصلی در دنیا هستند 
برای همین به مردم می گفتند که اینها اتباع ما هستند و االن 
هم از کلمه تبعه و سابجکت استفاده می کنیم که موضوع است و 

از خودش هیچ چیز ندارد.
می  موضوع  را  انسانی  فرد  زمانی  افزود:  خارجه  امور  وزیر 
دانستند اما کم کم در حوزه اقتصاد شرکت های اقتصادی آمدند 
و دست دولت ها را بستند، بعد در حوزه فرهنگ و ارتباطات این 
ذهنیت را به هم ریختند و بعد هم نوبت حوزه عواطف بود که در 

اختیار دولت ها نیست.
ظریف خاطرنشان کرد: کدام دولت می تواند امروز اطالعات 
را کنترل کند؛ االن ترامپ دشمن رسانه شده است و می گوید 
اطالعات دروغین می دهید. دولت دیگر نمی تواند اینها را کنترل 
کند. شما در خانه تان نشسته اید و پشت موبایل می توانید 
چیزی تولید کنید که بعد از چند ساعت در دنیا بپیچد و این 
دنیای امروز ماست که انحصار را از اختیار دولت ها خارج کرده 

است.
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: زمانی که داعش به 
عنوان بازیگر غیردولتی می تواند خشونت سازمان یافته را که 
از انحصارات اصلی دولت ها بود، در اختیار خود بگیرد، این زمان 
دیگر نمی توانیم حتی اگر بخواهیم تصور کنیم که مقدرات ما را 
دولت ها تعیین می کنند و دولت ها در جای دیگری تصمیم می 

گیرند. باید این واقعیت را بپذیریم.
وزیر امور خارجه گفت: اگر این واقعیت را بپذیریم آن وقت می 
توانیم وارد دنیای کنشگری شویم. ما کنشگر هستیم و می توانیم 
آینده خودمان را رقم بزنیم و این آینده را باید با عقالنیت و دید 

درست رقم زد.


