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با وجود پاندمی کرونا اعالم شد؛
از سرگیری تدریجی عمره برای 

عربستانی ها از ۱۳ مهر 

وزارت کشور عربســتان از موافقت خود با آغاز 
تدریجی برگزاری مناســک عمره شــهروندان و 
ســاکنان این کشــور از چهارم اکتبر )۱۳ مهر( بر 
اســاس طرحی چهار مرحله ای با در نظر گرفتن 
پروتکل های بهداشــتی مقابله با شیوع کرونا خبر 
داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان )واس(، 
یکی از مســؤوالن وزارت کشــور عربستان اظهار 
کرد: در مرحله اول از چهارم اکتبر به شــهروندان و 
ساکنان عربستان اجازه داده خواهد شد به نسبت 
۳۰ درصد از گنجایش مسجدالحرام )یعنی ۶۰۰۰ 
عمره گذار در روز( ضمن رعایت پیشــگیری های 
بهداشتی در مســجد، عمره به جا آورند. این منبع 
مسؤول در ادامه گفت: در مرحله دوم که از ۱۸ اکتبر 
آغاز می شود، به شهروندان و ساکنان عربستان به 
نســبت ۷۵ درصد از گنجایش مسجدالحرام و ۷۵ 
درصد ظرفیت صحن مسجد نبوی )یعنی ۱۵ هزار 
عمره گزار در روز، ۴۰ هزار نمازگزار در روز( در کنار 
رعایت پیشگیری های بهداشتی اجازه انجام عمره، 
زیارت و نماز داده می شود. او افزود: در مرحله سوم به 
شهروندان و ساکنان عربستان از یکم نوامبر ۲۰۲۰ 
تا اعالم رســمی پایان شــیوع کرونا و از بین رفتن 
خطرات آن اجازه انجام عمره، زیارت و نماز با ۱۰۰ 
درصد گنجایش مسجدالحرام و ۱۰۰ درصد ظرفیت 
مسجد نبوی )یعنی ۲۰ هزار عمره گزار در روز و ۶۰ 
هزار نمازگزار در روز( در کنار رعایت پروتکل های 
بهداشتی داده خواهد شد. طبق اظهارات این مسؤول 
وزارت کشور عربستان، ورود عمره گزاران و زائران از 
خارج عربستان به صورت تدریجی و از کشورهایی 
خواهد بود که وزارت بهداشــت نبــود تهدیدات 
بهداشتی و خطرات سالمتی در آنها در رابطه با کرونا 
را تایید کند. اما در مرحله چهارم زمانی که مسؤوالن 
مربوطه رفع خطر کرونــا را تایید کردنــد، اجازه 
انجام عمره، زیارت و نماز به شــهروندان و ساکنان 
عربستان و خارج آن به نسبت ۱۰۰ درصد گنجایش 
مسجدالحرام و ۱۰۰ درصِد ظرفیت مسجد نبوی 
)یعنی ۲۰ هزار عمره گزار در روز و ۶۰ هزار نمازگزار 
در روز( داده خواهد شد. این منبع عربستانی گفت: 
ورود عمره گزاران، نمازگزاران و زائران با یک برنامه 
تنظیم خواهد شد که وزارت حج و عمره برای اجرای 
استانداردها و ضوابط بهداشتی تعیین شده از سوی 
وزارت بهداشت و طرف های مســؤول، آن را کلید 
خواهد زد. او در ادامه از عمره گزاران، نمازگزاران و 
زائران خواســت به تدابیر پیشگیرانه پایبند بوده و 
دستورالعمل های بهداشتی از جمله زدن ماسک، 
حفظ فاصله ایمن و لمس نکــردن را رعایت کنند. 
این مسؤول عربســتانی افزود: تمامی این مراحل 
چهارگانه با توجه به آخرین اخبار مربوط به کرونا، به 
صورت مستمر تحت ارزیابی و بررسی قرار خواهند 
داشت. عربستان مارس گذشته در پی شیوع ویروس 
کرونا تصمیم گرفت عمره متوقف شده و مناسک حج 
به صورت بسیار محدود برگزار شود به شکلی که تنها 

به ساکنان عربستان محدود بود.
    

 ششمین حکم اعدام فدرال 
در دولت ترامپ اجرا شد

دولت آمریکا حکم اعدام »ویلیام لکور « را که به 
اتهام قتل به مرگ محکوم شده بود، با تزریق ماده 
مرگبار اجرا کرد. این ششمین حکم اعدام در دولت 
»دونالد ترامپ« در سطح فدرال بود که پس از یک 
وقفه طوالنی از سر گرفته شــد. به گزارش رویترز، 
لکوری، ۵۰ ساله، ساعت ۹ شب پس از تزریق یک 
دوز کشنده از یک ســم مرگبار در زندانی در ایالت 
ایندیانا اعدام شد. حکم اعدام اندکی پس از آن انجام 
شد که درخواست وکیل قانونی لکوری برای تعویق 
حکم رد شد.  وکیل لکوری دچار یک بیماری مزمن 
است و امکان سفر امن برای وی در دوران شیوع کرونا 
فراهم نیست. همچنین قرار است یک اعدام دیگر 
امروز )پنجشنبه( انجام شود و طی آن »کریستوفر 
ویالوا«، قرار است اولین سیاه پوستی باشد که با حکم 

ترامپ با مجازات اعدام فدرال مواجه شود. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس 
سازمان ملل )روز دوشنبه( در حالی 
برگزار شــد که هیچ یک از مقاماِت 
سیاسی دنیا در مجمع عمومی این 
ســازمان به صورت فیزیکی حضور 
نداشــت و تمام رهبــران جهان به 
صورت مجازی سخنرانی های خود 
را به ســمع و نظر دنیا رساندند. این 
اولین باری است که مهمترین رویداد 
بین المللی ملل متحده تحت الشعاع 
پاندمی یک ویروس به شدت مرموز 
قرار گرفته است. ویروسی که به آن 
»طاعون تاج دار« می گویند و تا حاال 
هزاران نفــر را روانه بیمارســتان و 

آرامگاه ها کرده است. 
بی شــک در تاریخ می نویســند 
که روزی روزگاری در جهان، کرونا 
به دشــمن پنهانی تبدیل شــد که 
بزرگترین و قدرتمندترین رهبران 
جهان را به کاخ نشینی و خانه نشینی 
مجبور کــرد و نفــوذش به حدی 
بود که حتــی برای ســخنرانی در 
هفتادوپنجمیــن مجمــع عمومی 
ســازمان ملل هم جــرأت نکردند 
دور هم جمع شــوند. این ویروس را 

بحق باید »ویروس واگرایی« نامید؛ 
چراکه نه تنها انسان ها را از هم دور 
کرد، بلکه به مولفه ای برای تاخت وتاز 
کشورها و دولتمردان سراسر جهان 
علیه یکدیگر تبدیل شد تا بتوانند از 
این طریق هم جو داخلی وحشت زده 
کشورهایشان را کنترل کنند و هم 
تقصیر را به گردن دیگری بیندازند. 
حتی داعش هم به عنوان ماشــیِن 
وحشــت قرن بیســت و یکم از این 
ویروس به نفع خود استفاده می کند 
تا بتواند از طریق کمک های محلی، 
طرفداران خود را افزایش دهد. مافیا 
هم از دیگر جریاناتی اســت که در 
حال بهره بردن از شیوع کروناست 
و به همین دلیل است که می گوییم 

کرونا واگرایی را در دنیا پدید آورد. 
فارغ از این مســائل باید به این 
موضوع اشاره کنیم که سازمان ملل 
در حالی هفتاد و پنجمین ســالگرد 
تاسیس خود را گرامی داشت که ما 
هم اکنون در یک جهاِن قطبی شده 
بــا کلکســیونی از درگیری هــای 
منطقــه ای و یک اقتصــاد در حال 
کوچک شدن و رشــد نابرابری قرار 
داریم و بر این اساس اگر به اظهارات 
برخــی از ۱۹۳ عضو ســازمان ملل 
توجه کنیــم، می بینیــم که اغلب 
آنان خواهــان همگرایی برای پایان 

دادن به بحران های جهانی هستند، 
اما موضوع این اســت که درون مایة 
اظهارات رهبران به صورت مشهود، 
نمایی از منافع گرایی و بعضاً خشونت 
و جنــگ می دهد. نمونه بــارز این 
اظهارات را باید در سخنرانی مجازی 
ترامپ مشــاهده کرد که از ابتدا تا 
انتهایش بر همه تاخت و حتی برخی 

اظهاراتش بوی انتخاباتی می داد. 
پیش از این قرار بــود ترامپ به 
عنوان تنهــا ســخنران حاضر در 
صحن مجمع عمومی حاضر شــود 
اما بنا به دالیلی این حضور لغو شــد 
و رئیس جمهــوری آمریکا ترجیح 
داد سخنرانی ضبط شــده ای ارائه 
دهد. نکته مهم این است که ترامپ 
آخریــن حضــورش را در دور اول 
ریاســت جمهوری، پشت سکوی 
سخنرانی سبز رنگ ســازمان ملل 
که برای نســل ها رهبــران دنیا از 
آنجا با جهــان ســخن می گفتند، 
از دســت داد. او دومین ســخنران 
نشســت مجمع عمومی بود. پس از 
او سخنان اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه و سپس شــی جین پینگ، 
رئیس جمهوری چیــن و همچنین 
رهبــران شــیلی، کوبــا، اردن، 
کره جنوبی، قطر، فیلیپین و مراکش 
پخش شد. ترامپ در همان ابتدای 

ســخنرانی خود بر چین تاخت. او 
اعالم کــرد ما بار دیگــر درگیر یک 
چالش جهانی شــده ایم و نبردی را 
علیه دشمن نامرئی، یعنی »ویروس 
چین« به راه انداخته ایم؛ ویروســی 
که جان افراد بیشــماری را گرفته 
و ۱۸۸ کشور جهان را درگیر کرده 
است. رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در بخشی از ســخنرانی خود اعالم 
کرد که کشــورش از آوریل تاکنون 
توانسته است بر ۸۵ درصد از پاندمی 
کرونا غلبه کند و همین مساله باعث 
شــد تا بســیاری از مقامات داخلی 
آمریکا نسبت به این موضوع واکنش 

نشان دهند. 
آنچه در میاِن ســخنرانی ترامپ 

بیش از هر چیز دیگــری رخ عیان 
کرد، درخواســت او برای محاکمه 
چین بود! او اعالم کرد در حالی که ما 
آینده روشن را دنبال می کنیم، باید 
کشوری که این طاعون را در جهان 
به راه انداخت، مجازات کنیم: چین. 
این مدل از ســخن گفتن ترامپ در 
وهله اول یک نوع مانــور تبلیغاتی 
برای انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ میالدی به حســاب می آید؛ 
چراکه او حتی به مســائل مهمتری 
مانند پرونده کره شــمالی، ائتالف 
ترانس آتالنتیک، دخالت روســیه 
در انتخابات و خیلی از مسائل دیگر 

اشاره نکرد. 
در وهلــه دوم، او در حال مخابره 
این پیام به دنیا است که دشمن اول و 
آخر آمریکا )قبل یا بعد از انتخابات(، 
پکن اســت. البته ترامــپ در مورد 
مسائلی مانند مذاکرات بین االفغان، 
پرونده هسته ای ایران و صلح اعراب 
با اسرائیل هم صحبت کرد، اما دایرة 
حمله او به پکن به حدی وسیع بود 
کــه واکنش های زیــادی از جمله 
جــواِب رئیس جمهــوری چین را 

دربرداشت. 
جنگ سرد پکن -  واشنگتن

موضوع کرونا و مانور ترامپ علیه 
چین به حدی جــو مجمع عمومی 
ســازمان ملل را تحت تاثیر قرار داد 
که گوتــرش هم می دانســت این 
مساله به محور اصلی تبدیل خواهد 
شــد و به همین دلیل در سخنرانی 
خود خواهان پایــان دادن به جنگ 
سرد میان دو غول نظامی و اقتصادی 

دنیا شد. 
این روند به حدی برجســته شد 
که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه هم از ادامه نــزاع چین و 
آمریــکا و تاثیرش بر اقتصــاد دنیا 
ابراز نگرانی کرد. اینکــه آیا جنگ 
سرد میان این دو شروع شده یا قرار 
است شروع شــود، منوط به تحلیل 
مولفه های بســیار اســت، اما به هر 
ترتیــب باید گفت کــه دیواره های 
این جنگ حداقل از دو ســه ســال 
پیش باال آمده اســت و اگر ترامپ 
برای بار دوم وارد کاخ ســفید شود، 
می توانیم شــاهد یک نبرد سراسر 
خشونت در پشــت پرده باشیم که 

در حقیقــت همان جنگ ســردی 
است که روزی شــوروی با آمریکا 
درگیرش بودند. فــارغ از ترامپ و 
پرونده چین، سخنرانی کسانی مانند 
مون جائه-ایــن، رئیس جمهوری 
کره جنوبــی و جاســتین تــرودو، 
نخست وزیر کانادا، رودریگو دوترته 
و رئیس جمهوری فیلیپین عموماً به 
مسائل داخلی و مقابله با کرونا مربوط 
بود. رئیس جمهــوری کره جنوبی 
خواهان اعالم رسمی جنگ کره شد 
و دوترته هم از سیاســت هایش در 
قبال مقابله با کارتل های مواد مخدر 
دفاع کرد. ترودو هم خواهان مبارزه 
با بحران های جهانی و خصوصاً کرونا 
بود اما کســانی مانند، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان، شــیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و 
بسیاری دیگر از رهبران جهان عالوه 
بر آنکه خواهان پایــان بحرانم ها و 
درگیری های منطقه ای و بین المللی 
بودند، ســعی کردند تا مشروعیت 
شــورای امنیت ســازمان ملل را به 

صورت واضح زیر سوال ببرند. 
بــه گونه ای کــه آنهــا خواهان 
اصالحــات در این نهاد سیاســی -  
امنیتی جهان شدند. پوتین هم در 
ســخنرانی خود با مانور بر ساخت 
واکسن کرونا، ســعی داشت تا این 
دستاورد را به گونه ای سخاوتمندانه 
به نــام مســکو ثبت کند و دســِت 
آخر به همــه بفهماند که روســیه 
آماده فروش و اعطای این واکســن 
 بــه جهــان و خصوصــاً کارمندان 

سازمان ملل است. 

ترجیع بند سخنان رهبران جهان در هفتادوپنجمین مجمع عمومی سازمان ملل

درخواست برای حل منازعات جهانی
موضوع کرونا و مانور ترامپ 

علیه چین به حدی جو 
مجمع عمومی سازمان ملل 

را تحت تاثیر قرار داد که 
گوترش هم می دانست این 

مساله به محور اصلی تبدیل 
خواهد شد و به همین دلیل 
در سخنرانی خود خواهان 
پایان دادن به جنگ سرد 

میان دو غول نظامی و 
اقتصادی دنیا شد

آنچه در میاِن سخنرانی 
ترامپ بیش از هر نکته 
دیگری رخ عیان کرد، 

درخواست او برای محاکمه 
چین بود! او اعالم کرد در 

حالی که ما آینده ای روشن 
را دنبال می کنیم، باید 

کشوری که این طاعون را 
در جهان به راه انداخت را 

مجازات کنیم: چین

هیاتی از رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته )چهارشنبه( با پرواز مستقیم از حریم هوایی عربستان به منامه رفت. شبکه 
۱۲رژیم صهیونیستی اعالم کرد، شرکت هواپیمایی »اسرا ایر« برای نخستین بار از حریم هوایی عربستان برای سفر به بحرین 
استفاده کرده است. این شبکه زمان پرواز به مقصد بحرین را مشخص نکرد اما اعالم کرد، هواپیمای شرکت هواپیمایی اسرا ایر 
حامل مقامات رسمی اسرائیل به هدف انجام مذاکرات جهت ایجاد دفتر این شرکت هواپیمایی در منامه بود. در همین راستا، 
روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، هئیت اسرائیلی به صورت محرمانه وارد منامه شده تا 
جزئیات توافقنامه صلحی که دو طرف هفته گذشته در کاخ سفید به امضا رساندند را نهایی 
کند. این روزنامه نوشت، این هئیت از طریق آسمان عربستان وارد منامه شدند و قرار است 
به زودی به تل آویو بازگردد و به دلیل شیوع کرونا در بحرین، اعضای هیئت به مدت پنج روز 

قرنطینه می شوند.

رئیس پارلمان عراق در سخنانی، شنبه آتی موعد پایان دادن به اختالفات درباره قانون جدید انتخابات این کشور و تصویب آن 
تعیین کرد. به گزارش العربی الجدید، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با انتشار پیامی در توییتر شنبه هفته آینده را برای 
تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی این کشور تعیین کرد. قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق شامل تعیین تعداد حوزه های 
انتخاباتی و توزیع آنها در سطح این کشور می شود. وی در این باره نوشت: برای تصویب قانونی عادالنه و منصفانه برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام، تکمیل مراکز انتخاباتی ضروری است. الحلبوسی در ادامه تصریح 
کرد: به همین دلیل از تمامی احزاب سیاسی می خواهم که به مسئولیت شان برای تصویب 
موفقیت آمیز این قانون عمل کرده و در نشست شنبه پارلمان برای تکمیل مراکز انتخاباتی 
مشارکت کنند. طبق این گزارش، فصل مربوط به حوزه بندی انتخاباتی در قانون انتخابات 

جدید عراق همچنان مورد اختالف میان احزاب سیاسی این کشور است. 

پارلمان عراق شنبه قانون انتخابات را تصویب می کندنخستین سفر هیئت اسرائیلی به بحرین با پرواز مستقیم 

الکســاندر لوکاشــنکو در میان مــوج اعتراضات 
مردمی روز گذشــته )چهارشــنبه( به عنوان رئیس 
جمهور بالروس در مراســمی اعالم نشده سوگند یاد 
کرد. به گزارش اســپوتنیک، مراســم رسمی سوگند 
ریاست جمهوری لوکاشنکو در کاخ استقالل با حضور 
چند صد تــن از جمله قانون گذاران ارشــد، ســران 
سازمان های اجرایی کشــور، هنرمندان، ورزشکاران و 
دانشمندان برگزار شــد. خبر برگزاری این مراسم بی 
سر و صدا که به صورت معمول با تبلیغات و خبررسانی 
گسترده همراه است، دیروز به صورت ناگهانی از سوی 
خبرگزاری دولتی بالروس اعالم شد. در انتخاباتی که 
حدود یک ماه و نیم پیش برگزار شد لوکاشنکو ادعای 
کســب ۸۰ ردصد آرا و پیروزی کرد اما مخالفان او در 
اعتراض به نتایج اعالم شــده، در مینسک، پایتخت و 
شهرهای دیگر به خیابان ها آمدند و در طول شش هفته 
چندین تظاهرات و تجمع گســترده را شــکل دادند. 

مخالفان لوکاشنکو مراسم تحلیف او را نامشروع خوانده  
و خواهان ادامه اعتراض های خیابانی برای پایان دادن 
به حکومت ۲۶ ساله او شــده اند. پاول التوشکو یکی از 
مخالفان لوکاشــنکو برگزاری این مراسم او را به جلسه 
مخفیانه دزدها تشــبیه کرده و در توییتر خود نوشته 
است: شهروندان شادمان کجا هستند؟ واضح است که 
لوکاشــنکو رئیس جمهور پلیس ضد شورش و مشتی 

سیاستمدار دروغگو است.

منابــع خبــری از موافقت فرانســه با پیشــنهاد 
نخست وزیر پیشــین لبنان برای پایان دادن به بحران 
تشکیل دولت لبنان خبر دادند. روزنامه فرامنطقه ای 
القــدس العربی اعالم کرد که فرانســه روز گذشــته 
)چهارشــنبه( با پیشنهاد ســعد حریری، برای پایان 
دادن به بحران تشــکیل دولت این کشــور موافقت 
کرد. طبق این گزارش، پاریس سیاستمداران لبنانی 
را تحت فشــار قرار داده تا هرچه سریعتر دولت جدید 
کشورشان به ریاست مصطفی ادیب را تشکیل دهند 
اما اختالف بر سر وزارت دارایی مانع از تشکیل دولت تا 
بدین لحظه شده است. در همین راستا، سعد حریری 
سه شنبه پیشــنهاد کرد که مصطفی ادیب یک وزیر 
دارایی مستقل را از طایفه شیعه انتخاب کند؛ طرحی 
که با واکنش طایفه شیعه و نخست وزیران سابق لبنان 
همراه شد. نخست وزیر پیشین لبنان در بیانیه ای اعالم 
کرد: تصمیم گرفتم به نخست وزیر مکلف لبنان برای 

خروج از بحران وزیر دارایی کمــک کنم، تعیین وزیر 
دارایی مســتقل از طایفه شــیعه می تواند کلید حل 
مشکل باشــد، چنین وزیری مثل بقیه وزیران باید بر 
اســاس اصل شایستگی و شــفافیت و عدم وابستگی 
حزبی انتخاب شــود. میشــل عون، رئیس جمهوری 
لبنــان ۳۱ اوت مصطفــی ادیــب را مامور تشــکیل 
 دولت کــرد اما به رغــم تالش ها هنوز دولــت لبنان 

تشکیل نشده است.

لوکاشنکو سوگند ریاست جمهوری یاد کرد!چراغ سبز فرانسه به پیشنهاد سعد حریری 
خبرخبر


