
ظریف:

هم نفت می فروشیم، هم اقتصادمان را حفظ می کنیم

وزیرخارجه کشورمان گفت: ایران در شرایط فعلی هم قادر به فروش نفت 
خود است و هم می تواند اقتصاد خود را حفظ کند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در گفت وگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو گفت 
که دولت آمریکا می تواند با بازگشت به توافق هسته ای که به صورت غیرقانونی از آن 
خارج شد و لغو تحریم هایی که پس از این خروج علیه ایران اعمال کرد، راه را برای 

مذاکره با ایران هموار کند.
بر اساس گزارش العالم، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به اینکه 
ایاالت متحده به تعهدات قانونی خود عمل نمی کند، تصریح کرد: متاسفانه نحوه رفتار 

آمریکا باعث شده تا مطلوبیت مذاکره از اساس زیر سوال رود.
وی در خصوص اینکه آیا ایران به خروج از برجام به عنوان یک گزینه می نگرد یا 
خیر نیز اظهار داشت: ما در این خصوص بر اساس ارزیابی خودمان و امنیت ملی و 

منافع مان تصمیم خواهیم گرفت.
به نوشته کیودو، ظریف گفته که در این خصوص ضرب االجلی وجود ندارد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین ابراز اطمینان کرده است که ایران می تواند بر 
تحریم های ایاالت متحده غلبه کند و خاطرنشان کرده که بسیاری از کشورها برای 

تجارت با ایران آمادگی خود را نشان داده اند.
به گفته ظریف، عالوه بر سه کشور اروپایی )آلمان، انگلستان و فرانسه(، کشورهای 
دیگری که اهمیت زیادی برای توافق هسته ای قائل هستند، از جمله روسیه، چین و 

ژاپن، آماده اند تا به سهم خود در ]در تجارت با ایران[ عمل کنند.

پیش از سخنرانی اردوغان درباره خاشقجی

رئیس سیا به ترکیه رفت

عربستان  توضیح  درباره  المللی  بین  نگرانی های  میانه  در  سیا  رئیس 
درخصوص مرگ روزنامه نگار مخالف سعودی به ترکیه رفته تا با مقام های 

این کشور در این باره دیدار کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این سفر از سوی جینا هاسپل، 
رئیس سیا به ترکیه در حالی صورت گرفته که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در سخنرانی امروز )سه شنبه( خود به دنبال افشای کامل آنچه است که 
معاونانش آن را قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی به دستور مستقیم 

عربستان و تالش برای الپوشانی آن اعالم کرده اند.
ورود هاسپل اقدامی از سوی جامعه اطالعاتی آمریکا برای دستیابی به اطالعاتی 

است که ترکیه در این باره دارد و شامل فایل های ضبط شده است.
مقام های اطالعاتی به شدت نسبت به اظهارات سعودی ها تردید دارند و به دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اند که عملیات قتل این روزنامه نگار بدون 

اطالع رهبران سعودی مشکوک است.
سخنگوی سیا از اظهارنظر درباره سفر رئیس این سازمان به ترکیه امتناع کرد.

ارتشیان آمریکا جوخه های ترور؛

سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درخصوص ترور 
رهبران یمنی شد

 »الیزابت وارن« عضو مجلس سنای آمریکا در نامه ای به وزارت دادگستری 
این کشور، خواستار بررسی گزارش های منتشر شده درخصوص بکارگیری 
بازنشستگان ارتش آمریکا از سوی امارات برای ترور رهبران سیاسی یمن 

شد.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای اطالع رسانی سنای آمریکا، این سناتور در نامه 
خود به تاریخ 19 اکتبر )27 مهر(، مجازات مقام هایی را خواستار شده که ممکن 
است به هر نحو با ترورها در ارتباط یا از آن ها مطلع بوده  باشند. وارن در این نامه که 
روز دوشنبه منتشر شد، با اشاره به قوانین آمریکا نوشت که آنچه احتماال انجام شده، 

غیرقانونی و مصداق جرم بوده است.
 این سناتور دمکرات همچنین نامه ای هم به »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا فرستاده و پرسش هایی را در همین ارتباط از او مطرح کرده است. وارن از 
پمپئو خواسته است که با انجام تحقیقات، گزارشی از نقش وزارتخانه تحت هدایتش 
در این ماجرا ارائه دهد. پیشتر تارنمای خبری بازفید گزارش داده بود که گروهی از 
بازنشسته های ارتش آمریکا با همکاری یک شرکت وابسته به امارات متحده عربی، 
اقدام به حذف و ترور رقبای سیاسی ابوظبی در شهر عدن در جنوب یمن کرده اند. 
بر مبنای این گزارش، ائمه جمعه و اعضای ارشد حزب اصالح در یمن به دست این 

گروه ترور شده اند.
 بازفید همچنین ادعا کرده که »محمد دحالن« عضو پیشین جنبش فتح و مشاور 
کنونی »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی هم در انعقاد قرارداد با آمریکایی ها و اجرای 

آن نقشی کلیدی داشته است.

 گزارش ها نشان می دهد دارایی های مالی »افراد دچار 
زوال عقل ناشی از کهولت سن« در ژاپن از یک تریلیون و 
270 میلیارد دالر فراتر رفته است بر اساس قانون این افراد 
نمی توانند دارایی ها خود را به وارثانشان ببخشند چون به 

دلیل زوال عقل شرایط واگذاری ارثیه را ندارند.
به گزارش ایرنا این آمار که بر اساس نظرسنجی های دولت ژاپن 
درباره درصد افراد دچار زوال عقل به نسبت جمعیت و همچنین 
پس انداز خانوارها منتشر شده است می گوید انتظار می رود میزان 
چنین دارایی هایی تا سال مالی 2۰۳۰ به دلیل پیری جمعیت از 

یک تریلیون و 87۰ میلیارد دالر فراتر رود.
وزارت بهداشت این کشور تخمین می زند که در ژاپن بیش از 
۵ میلیون نفر به زوال عقل مبتال هستند این به آن معنی است که 
از هر هفت نفر باالی ۶۵ سال در ژاپن یک نفر از اختالل مغزی 

رنج می برد.
آمار بیانگر آن است افرادی که نمی توانند به دلیل زوال عقل 
از پس اندازی که برای پیری خود کنار گذاشته اند استفاده کنند 

رو به افزایش است.
در بسیاری از موارد، اعضای خانواده نمی توانند از پس انداز افراد 
مسن پول برداشت کنند زیرا بانک ها ملزم هستند ابتدا موافقت 
صاحب حساب را تایید کنند و صاحب حساب نیز به دلیل ابتال به 
فراموشی و زوال عقل، شرایط موافقت با برداشت از حساب خود را 
ندارد و این پول ها همچنان بلوکه شده و بدون استفاده در بانک 
ها مانده است. پیری جمعیت و افزایش بیماری زوال عقل اکنون به 
یکی از مشکالت ژاپن تبدیل شده است این کشور در حال حاضر 
بیشترین تعداد افراد باالی 1۰۰ سال در جهان رو دارد که روز به 

روز هم در حال افزایش است.
این کشور در سال 2۰17 میالدی ۶7 هزار و 824 نفر باالی 
صد سال داشت این آمار نسبت به ۵۰ سال پیش بیش از 4۰۰ 
برابر شده است موضوعی که بیانگر افزایش شمار افراد باالی 1۰۰ 
سال در ژاپن است و به نظر می رسد دولت این کشور باید چاره ای 

اساسی برای این کار بیاندیشد.
همچنین آمار رسمی دولت ژاپن نشان می دهد جمعیت این 
کشور برای نهمین سال متوالی کاهش یافته و در پایان سال 

2۰17 میالدی به حدود 127 میلیون نفر رسیده است.
سازمان بهداشت جهانی نسبت به این روند هشدار داده و اعالم 
کرده است شمار سالمندان ۶۵ سال به باال در ژاپن، اکنون 27.7 
درصد از کل جمعیت کشور را شامل می شود که نشان از پیر 

شدن سریع جامعه دارد.

با این حساب اکنون ژاپن به نسبت کل جمعیت بیشترین شمار 
سالمندان را در سراسر دنیا دارد و یکی از پیرترین کشورهای دنیا 
محسوب می شود. همچنین بر اساس این آمار برای اولین بار شمار 
خارجیان با عبور از مرز دو میلیون نفر در ژاپن به دو میلیون و ۶۰ 
هزار نفر رسیده است که نشان می دهد این کشور به نیروی کار 

بیشتری نیاز دارد.
اگرچه دولت ژاپن در سال های اخیر برای افزایش جمعیت، 
تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته است اما به باور کارشناسان 

اجتماعی این کشور، کاهش جمعیت ژاپن دالیل مختلفی دارد.
»یوکی گندا« )Yuki Genda(، استاد دانشگاه علوم اجتماعی 
توکیو کم شدن امید به زندگی، مشکالت اقتصادی و نابرابری های 
اجتماعی را از دالیل اصلی کاهش جمعیت در کشور ژاپن می داند.
او معتقد است نداشتن نظری خوشبیانه به آینده در سال های 
اخیر به شدت در میان مردم ژاپن افزایش یافته و این زنگ خطری 

برای دولتمردان ژاپنی به حساب می آید.

دولت ژاپن پس از ناکامی در رابطه با افزایش جمعیت این کشور، 
ابتکاری جدید زد و بودجه ای را به  در سال 2۰1۵ دست به 
برگزاری مراسم ویژه همسریابی در کشورهای مختلف برای اتباع 
خود اختصاص داده بود تا کشور را از مشکلی که به آن دچار شده 
نجات دهد. در این طرح که به »طرح تشویقی شینزو آبه« نخست 
وزیر این کشور مشهور بود، مبلغ سه میلیون ین )29 هزار و ۵27 
دالر( از بودجه کشور به هر زوج به عنوان برنامه های تشویقی 

افزایش جمعیت اختصاص یافت.
هدف این برنامه، معکوس ساختن نرخ منفی افزایش جمعیت 

ژاپن اعالم شد که به سرعت در حال افزایش است.
حمایت از ازدواج، کانون خانواده و تشویق زوج های جوان به 
فرزندآوری یکی از مهمترین راهبردهای رهبران ژاپن برای افزایش 

نرخ زاد و ولد در این کشور است.
مقام های ژاپنی پیش بینی کرده اند اگر روند فعلی زاد و ولد 
همچنان ادامه یابد ژاپن حدود یک سوم از جمعیت خود را در ۵۰ 

سال آینده از دست خواهد داد.
همین موضوع شدن پیر شدن جمعیت در ژاپن و افزایش زوال 
عقل باعث شده است تا این کشور قوانین جدیدی را برای پذیرش 
نیروی کار و اقامت افراد خارجی در نظر بگیرد به این امید که با 
توجه به افزایش جمعیت پیر این کشور، بتواند نیروی کار اداره 

کشور را تامین کند.
مساله پس انداز افراد دارای زوال عقل اکنون به یکی از مسایل 
مهم اجتماعی این کشور تبدیل شده است به طوری که خانواده 
های این افراد خواهان تصویب قانونی برای امکان استفاده از این 

دارایی ها هستند.
این ارثیه تریلیون دالری بدون استفاده که بخش عظیمی از 
سپرده بانک های ژاپن را به خود اختصاص داده است تلنگری بر 
بازبینی برنامه های دولت این کشور در مورد نرخ رشد و افزایش 
جمعیت است عاملی که کارشناسان امیدوارند زمینه ای برای 
تسهیل ورود و جذب کارگران و افراد خارجی در این کشور شود.
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 نیروی هوایی مصر و روسیه رزمایش مشترک برگزار کردند
چتربازان نیروی هوایی ارتش های مصر و روسیه در رزمایشی مشترک موسوم به حامیان دوستی 3 عملیات فرود بیش از 200 چترباز را در خاک مصر اجرا کردند. به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، عملیات فرود هوایی در منطقه آموزشی ویژه فرماندهان یگان چتربازان 
در خاک مصر امروز )سه شنبه( اجرا شد. تامر الرفاعی سخنگوی رسمی نیروهای مسلح مصر با صدور بیانیه ای اعالم کرد که مراحل اولیه رزمایش شامل ارتقای سطح آمادگی رزمی و آماده سازی نیروها ، سازماندهی جنگ، حرکت به سمت فرودگاه ها جهت انجام عملیات 

فرود هوایی بیش از 200 چترباز است. اقدامات آموزشی این رزمایش شامل عملیات فرود هوایی مشترک برای از بین بردن تروریست های مسلح در یکی از مناطق مسکونی و اقدام به بستن راه ها و محورهای امدادرسانی به تروریست ها و جلوگیری از فرار آنها می باشد.

اخبار »افراد دچار زوال عقل ناشی از کهولت سن« در ژاپن از یک تریلیون و 270 میلیارد دالر فراتر رفته است

 ارثیه میلیارد دالری بال استفاده

رویترز گزارش داد

مشاور عزل شده بن سلمان، خاشقجی، حریری و شاهزاده های محبوس را بازجویی کرده بود

شاهزاده سعودی:
اگر پادشاه بخواهد محمد بن سلمان را برکنار کند او علیه ملک سلمان کودتا می کند

غربی  منبع  یک  و  ترکیه  اطالعاتی  منابع  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی  جمال  قتل  پرونده  در  جزئیات جدیدی  از 
عربستان پرده برداشت که دست داشتن مستقیم سعود القحطانی، مشاور 

ولیعهد سعودی را در ترور این روزنامه نگار ثابت می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از این خبرگزاری، سعود القحطانی مشاور عزل شده دیوان 
سلطنتی عربستان بر روند قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار برجسته عربستان در 

کنسولگری این کشور در استانبول از طریق اسکایپ نظارت داشته و رئیس جمهوری 
ترکیه نوار مکالمه او را با خاشقجی در اختیار دارد.

طبق گفته دو منبع اطالعاتی ترکیه، القحطانی از طریق تلفن با افسر سعودی ماهر 
المطرب رهبر تیم امنیتی سعودی نیز صحبت کرده بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نوار صوتی مکالمه سعود القحطانی را 
که از طریق اسکایپ انجام شده در دست دارد که او را در این پرونده محکوم می کند.

رویترز در باره آورده است، اردوغان این نوار صوتی را به واشنگتن نداده است. این نوار 
صوتی نشان می دهد القحطانی از طریق اسکایپ توهین هایی را به خاشقجی می کند 
که او نیز پاسخ او را می دهد. در این هنگام القحطانی در اشاره به خاشقجی می گوید 

سر این سگ را بیاورید.
رویترز در ادامه گزارش می دهد، ویدیوی ناپدید شدن خاشقجی از طریق اسکایپ 
برای قحطانی پخش می شود اما منابع ترکیه ای تایید نمی کنند که این مسؤول برکنار 

شده در عملیات قتل حاضر بوده یا نه.
در پی اعتراف روز شنبه عربستان به قتل خاشقجی در کنسولگری اش در استانبول 
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان احمد عسیری، معاون رئیس سازمان 
اطالعات کل و سعود القحطانی مشاور سلطنتی را از پست هایشان برکنار و تشکل 
کمیته ای به ریاست محمد بن سلمان برای احیای سازمان اطالعات کل و تحقیقات 

در این جنایت را اعالم کرد.
رسانه ها روی القحطانی متمرکز شده اند چراکه او بدون اطالع بن سلمان نمی توانسته 
دست به چنین جنایتی بزند. در این راستا رسانه ها متن توئیت القحطانی را که یک 
سال پیش نوشته بود، منتشر کردند که در آن گفته بود بدون دستور ملک سلمان و 

شاهزاده بن سلمان کاری نمی کند.
القحطانی در روند  به نقش جنجالی  افشاگری خود همچنین  ادامه  رویترز در 
بازداشت سعد حریری در ریاض در سال گذشته میالدی اشاره می کند و به نقل از دو 
منبع می آورد: القحطانی با حریری در اتاقی مالقات کرده و به تیم خود دستور می دهد 
او کتک بزنند و او کسی بوده که او را وادار به اعالم استعفای اجباری می کند که از 

طریق شبکه العربیه پخش شد.
بر خالف روایت رسمی سعودی که حریری شخصا بارها آن را تایید کرده منابع 
مطلع می گویند، نخست وزیر لبنان چهارم نوامبر 2۰17 به زور و به دست نیروهای 

سعودی بازداشت شد.
رویترز در این گزارش تاکید می کند، حریری در عربستان در معرض ناسزاها و ضرب 

و شتم قرار گرفته بود.
این خبرگزاری به نقل از هشت منبع دیپلمات می آورد، بازجویی از حریری تحت 

مدیریت القحطانی انجام شد که از نزدیکان بن سلمان محسوب می شود.
منابع افزودند، القحطانی به حریری گفته بود، تو تنها باید استعفا بدهی و متن 
استعفانامه ات را بخوانی. در حالی که منبع دیگری تاکید کرده است، مداخله امانوئل 

ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه منجر به آزادی حریری شد.
درباره بازداشت شاهزادگان و تجار سعودی در هتل ریتز کارلتون در ریاض در ماه 

نوامبر 2۰17 نیز منابع گفتند، القحطانی بر روند بازجویی آنها نظارت داشته است.
ترکیه وعده داده است تا آخر، روند تحقیقات برای افشای ابهامات این جنایت شنیع 
را ادامه دهد. رجب طیب اردوغان نیز امروز در مقابل پارلمان جزئیات کامل پرونده 

خاشقجی را برمال خواهد کرد.

یک شاهزاده عربستانی جدا شده از خاندان سلطنتی اعالم کرد که اگر ملک 
سلمان پسرش خالد را به جای محمد ولیعهد کند، محمد بن سلمان علیه 

پدرش کودتا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، خالد بن فرحان آل سعود، شاهزاده عربستانی جدا شده از خاندان 
سلطنتی در مصاحبه با المیادین گفت: گستاخی و بی باکی عنوان حکومت محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان است. به نظر من آینده محمد بن سلمان به پایان رسیده 

است.
وی گفت: اگر ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان بخواهد جایگزینی برای 
پسرش محمد بن سلمان انتخاب کند پسرش خالد را انتخاب خواهد کرد. در این 

صورت محمد علیه پدرش کودتا خواهد کرد.
خالد بن فرحان هیئت بیعت عربستان را که حکام این کشور را تعیین می کنند، 

هیئتی صوری دانست.

وی درباره کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری 
عربستان در استانبول گفت که برخی از اروپایی ها و آمریکایی ها علنا بن سلمان را به 

دست داشتن در این جنایت متهم کرده اند.
خالد بن فرحان خواهان محاکمه بن سلمان در صورت ثابت شدن گناهکار بودنش 
شد و گفت: چگونه کشورها می توانند با محمد بن سلمانی که متهم به قتل و مثله 

کردن جسد است تعامل داشته باشند؟
وی فاش کرد که به خاطر مواضع سیاسی اش در معرض ترور از طریق مسمومیت 
قرار گرفته و سه سال تحت معالجه بوده است. وی افزود: من ملک سلمان را خوب 

می شناسم او آرزوی مرگ مرا دارد.
خالد بن فرحان گفت: یک هفته قبل از قتل خاشقجی عربستانی ها می خواستند 
مرا به مصر بکشانند تا مرا با پول فریب بدهند اما من مخالفت کردم. حکام عربستانی 

هیچ گونه انسانیتی ندارند. کسی که علیه آن ها حرف بزند باید بمیرد.

و  دموکرات ها  از  انتقاد  ضمن  آمریکا  رئیس جمهور 
جهان گرایان که سعادت و بهروزی جهان را به سعادت و 
رفاه آمریکا ترجیح می دهند، خودش را یک ناسیونالیست 

دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در جریان یک سخنرانی انتخاباتی تند و خشن در هوستون 
به طرفدارانش هشدار داد که دموکرات ها قصد دارند قدرت نفوذ 
و تاثیرگذاری را به جهان گرایان )گلوبالیست ها( که تشنه قدرت و 

فاسد هستند، بازگردانند.
ترامپ گفت: می دانید یک جهان گرا کیست؟ یک جهان گرا 

فردی است که می خواهد جهان در سعادت و بهروزی کامل باشد 
و حقیقتا اهمیت چندانی به کشور ما نمی دهد و باید به شما بگویم 
که ما نمی توانیم چنین چیزی را در راس قدرت کشورمان داشته 

باشیم.
وی افزود: جهان گرایان یک واژه دارند و به شدت از آن استفاده 
می کنند که قدیمی شده است که این واژه ناسیونالیست )ملی گرا( 
نام دارد اما به شما بگویم که ما قرار نیست از واژه قدیمی آنها 

استفاده کنیم چراکه در حقیقت ناسیونالیست واقعی من هستم.
جمعیت حاضر در جریان این سخنرانی در واکنش به اظهارات 

ترامپ شروع به سر دادن شعار USA کردند.

سخنرانی روز جمعه نخستین سخنرانی بود که در جریان آن 
ترامپ صریحا خودش را یک ناسیونالیست توصیف کرد؛ برچسبی 
که انتقادات و نگرانی های بسیاری را از جانب برخی قانون گذاران 

آمریکایی و خارجی به همراه داشته است.
جو بایدن، معاون اول رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان 
انتقاداتش از ترامپ بارها به ظهور ناسیونالیسم ساختگی و جعلی 

اشاره کرده است.
جان مک کین، سناتور فقید جمهوری خواه از ایالت آریزونا نیز 
در یکی از سخنرانی هایش در سال 2۰17 میالدی در مرکز ملی 
قانون اساسی اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود و در جریان آن 

سخنرانی انتقاد کرده بود که آمریکا به خاطر ناسیونالیسم ساختگی 
خام و جعلی از نقش رهبری خود در جهان چشم پوشی می کند.

ترامپ بارها تمایل خود را برای اولویت قرار دادن اول  آمریکا 
در مقابل ائتالف های جهانی از جمله ناتو و سازمان ملل ابراز 
آمریکای  کشورهای  به  کمک  که  کرد  تهدید  اخیرا  و  کرده 
مرکزی را قطع می کند چراکه به گفته ترامپ آنها هیچ چیزی 

برای ما نداشته اند.
رهبران  بین  در  نگرانی  افزایش  به  منجر  ترامپ  لفاظی های 
جهان شده که می ترسند آمریکا از نقش خود در عرصه جهانی 

عقب نشینی کند.

ترامپ:

من ناسیونالیست هستم


