
 میچل باچله: الحاق کرانه باختری 
غیر قانونی است

از  ارشد حقوق بشری سازمان ملل  مقام 
از  دست  خواست  صهیونیستی  رژیم 
الحاق  برای  خود  قانونی«  »غیر  برنامه های 
اشغالی  اراضی  به  باختری  کرانه  از  مناطقی 
به  منجر  ح  طر این  که  داد  هشدار  و  بردارد 
 ، درگیری های مرگبار می شود. به گزارش رویترز
ح بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل  طر
برای الحاق شهرک های یهودی کرانه باختری 
گسترده  ح شدن محکومیت های  باعث مطر
و  آمریکا  فلسطینی ها،  جانب  از  ازجمله 
هم پیمانان عرب این رژیم و دیگر دولت های 
خارجی شده است. قرار است کابینه او از روز 
چهارشنبه هفته جاری مصادف با اول ژوئیه 
را  الحاق  ح  طر به  مربوط  رسمی  رایزنی های 
شروع کند. میچل باچله، کمیسیونر حقوق 
کرد:  تصریح  بیانیه ای  در  ملل  سازمان  بشر 
شدیدا  من  تمام!  است.  قانونی  غیر  »الحاق 
نگرانم که حتی حداقلی ترین شکل از الحاق 
منجر به افزایش خشونت و از بین رفتن جان 
انسان ها در ضمن باالبردن دیوارها، استقرار 
نیروهای امنیتی و مجاورت نزدیک تر دو ملت 

شود.« 

درگیری نیروهای امنیتی با 
تظاهرکنندگان لبنانی در بیروت

امنیتی  نیروهای  درگیری  از  خبری  منابع 
لبنان با معترضان این کشور و زخمی شدن 
شماری از معترضان در این درگیری ها گفتند. 
لبنان  مختلف  شهرهای  ایسنا،  گزارش  به 
مردمی  تظاهرات  شاهد  یکشنبه  شامگاه 
علیه اوضاع نابسامان اقتصادی بود. طبق این 
در  تجمع  با  لبنانی  معترض  ده ها  گزارش، 
منطقه »انطلیاس« در شرق بیروت شعارهایی 
را علیه طبقه سیاسی حاکم در کشورشان و 
اوضاع نابسامان اقتصادی لبنان سر دادند. 
مسدودکردن  قصد  بیروت  در  معترضان 
مقابله  با  که  داشتند  را  انطلیاس  اتوبان 
پی  در  و  مواجه  کشور  این  ارتش  نیروهای 
درگیری این نیروها و معترضان حدود ۱۰ تن 
خبرنگار  زمینه،  همین  در  شدند.  مجروح 
لبنان  ارتش  نیروهای  که  گزارش داد  آناتولی 
داخلی  رسانه های  به  وابسته  عکاس  سه 
از جریان تظاهرات  را در حین عکاسی  لبنان 
مورد ضرب وشتم قرار دادند. در طرابلس نیز 
راهپیمایی هایی در محکومیت کاهش ارزش 
لیره لبنان در مقابل دالر برگزار شد. فعاالن در 
بستن  و  مدنی  نافرمانی  خواستار  طرابلس 
شدند.  دیروز  طی  فروشگاه ها  و  مغازه ها 
به  وابسته  موتورسوار  ده ها  همچنین 
حزب اهلل علیه اظهارات اخیر سفیر آمریکا در 

بیروت درباره این حزب تظاهرات کردند. 

 پولتیکو: ترامپ خودش هم می داند 
در انتخابات بازنده است

در بحبوحه موجی از نظرسنجی های منفی 
و هشدار تند و تیز متحدان، رئیس جمهوری 
انتخاب  مشکالت  به  متحدانش  نزد  آمریکا 
آمریکا  رئیس جمهوری  عنوان  به   مجددش 
اذعان کرده است. دونالد ترامپ می داند در 
منابع  ایسنا،  گزارش  به  است.  باختن  حال 
تحلیلی- پایگاه  به  ترامپ  دونالد  به  نزدیک 
رئیس جمهوری  که  گفتند  پولتیکو  خبری 
آمریکا در روزهای گذشته در بحبوحه حجمی از 
از  برخی  هشدارهای  و  منفی  نظرسنجی های 
در  او  اینکه  بر  مبنی  سرسختش  متحدان 
مسیر ریاست جمهوری تک  دوره ای قرار دارد، 
به این درک رسیده است. ترامپ در مورد آنچه 
دوره  بدترین  به عنوان  دستیارانش  که 
ریاست جمهوری او توصیف می کنند و مملو از 
انتقادات گسترده از واکنش او به پاندمی کرونا 
و ناآرامی نژادی سراسری در آمریکا بوده، تاب 
هفته  انتخاباتی  گردهمایی  است.  آورده 
گذشته او در اوکالهاما که نخستین بار از ماه 
افراد  تعداد  نتوانست  می شد،  انجام  مارس 
جذب  سخنرانی  محل  پرکردن  برای  را  زیادی 
کند و مایه خجالت شد. مصاحبه پنجشنبه 
گذشته ترامپ با فاکس نیوز که می توانست 
مصاحبه  ساده ای از کار درآید، باعث وحشت 
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا شد؛ زیرا که 
او به سواالت ساده ای درباره اهدافش برای 
و  بی اهمیت  پاسخ هایی  انتخابات  دوم  دور 

بی احتیاط داد. 
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اخبار  روزگزارش کوتاه

کرونا در ایتالیا باعث فقیرشدن بسیاری از مردم شده است

فقرای جدید
  ]مجتبی پارسا[ صف یک آشپزخانه سوپ در منطقه تراستور  شهر ُرم با 
سرعت بسیار کندتری نسبت به قبل از شیوع کرونا حرکت می کند. یک دلیلش 
قوانین اجباری برای رعایت فاصله اجتماعی است اما با این حساب هم صف ها 
همچنان خیلی طوالنی تر از آن دوران است. لوسیا لوچینی، مدیر این آشپزخانه 
که از سوی خیریه کاتولیک »سن اگیدیو« اداره می شود، می گوید: »ما از سرو روزی 
3۰۰ وعده در زمان مشخص به 5۰۰ وعده غذایی رسیده ایم. در روزهای ابتدایی 
قرنطینه شرایط بسیار سخت و دشوار بود و اکنون نیز با وجود تعداد زیادی از 
مردم بی خانمان که به اینجا می آیند، شرایط سخت تر شده است. بسیاری از آنها 
نگران هستند و نمی دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. جمعیت آن قدر زیاد 
می شود که گاهی پلیس برخی از آنها را ذیل قانون تجمع در خیابان جریمه کرده 
است. بسیاری از افراد جدیدی که پیشتر آنها را ندیده بودیم، برای خوردن سوپ به 
اینجا می آیند. برخی از آنها اخیرا کار و درآمد خود را از دست داده اند و هیچ خانواده ای 

هم ندارند که پیش آنها بروند.«
به گزارش گاردین، چهره های جدید در صف غذا بخش کوچکی از یک میلیون 
ایتالیایی هستند که امسال به زیر خط فقر کشیده شده اند. این آمار را انجمن 

کشاورزان کلدیرتی ایتالیا اعالم کرده است.
لورنزو بازان از مشاوران اقتصادی انجمن کلدیرتی به گاردین گفته است: 
»آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، جلوی چشم همه در حال روی دادن است. 
خانواده هایی که شاید پیش از این شرایط دشواری نداشتند، حاال مجبور به تحمل 
بار سنگین بحران اقتصادی حاصل از کرونا هستند. شرایط آنها به قدری بد شده که 

برای سیرکردن شکم خود باید به خیریه ها مراجعه کنند.«
کمی آن  طرف تر از آشپزخانه، یک کاخ قدیمی قرن هفدهمی قرار دارد؛ جایی که در 
همین ماه جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، میزبان گفت وگوهایی با هدف نجات 
اقتصاد کشور بوده است. او در آنجا گفت که ایتالیا احتماال فراتر از کاهش ۱۰درصدی 
پیش بینی شده تولیدات داخلی با کاهش مواجه خواهد شد و این اقدامات برای 
جلوگیری از از بین رفتن سیستم گردشگری است که نمی تواند تا ماه سپتامبر که 

دولت می خواهد برنامه راه اندازی اقتصاد کشور را ارایه دهد، دوام بیاورد.
سخنان کونته برای افراد و شرکت های شدیدا آسیب دیده ایتالیایی خیلی 
امیدوارکننده نبود. سیستم بروکراتیک کند و پر از مانع ایتالیا باعث شده تا فقط 
3۰درصد شرکت های آسیب دیده بتوانند در مدت قرنطینه بودجه وعده  داده شده 
از سوی دولت را دریافت کنند و بسیاری از صاحبان سرمایه در ایتالیا همچنان 

منتظر وام های بانکی مورد حمایت دولت هستند. در عین حال، هزاران کارگر هنوز 
بخشی از طرح کمک هزینه واریزی دولت را دریافت نکرده اند.

ولفانگو پیکولی، مدیر شرکت تحقیقاتی تنئو مستقر در لندن می گوید: 
»تأخیرهای بسیار زیادی در پرداخت هزینه ها و کمک هزینه ها به افراد و شرکت های 
کسب وکار وجود دارد در حالی که هنوز همه افراد چشم شان به دنبال آمار و ارقام 
است، درنهایت فقیرترین و آسیب پذیرترین اعضای جامعه چشم انتظار دریافت 

پول از دولت هستند و این خود مشکلی بزرگ است.«
در حالی که رهبران در حال دست وپنجه نرم کردن با اقتصاد هستند، بخش 
بزرگی از جامعه برای نجات از این وضعیت دست به دامان خّیرین و گروه های 
 spesa « نام  به  گزینه ای  سوپرمارکت ها  از  بسیاری  ُرم  در  شده اند.  اجتماعی 
sospesa« یا »خرید معوق« را ارایه کرده اند. طبق این طرح خریداران می توانند اقالم 
و خوراکی هایی خریداری کنند و در همان جا قرار دهند تا خیریه ها بیایند و آنها را به 
دست فقرا برسانند. هفته گذشته پاپ فرانسیس صندوقی را با هدف کمک به 
خانواده های این شهر که در حال دست وپنجه نرم کردن با فقر هستند، تأسیس 

کرد.
گروه »نونا ُرما« در حال حاضر بسته های غذایی را به 7 هزار و 5۰۰ خانواده 
می رسانند. تعداد این خانواده ها پیش از کرونا حدود 3۰۰ خانوار بود. آلبرتو کامپایال 
از اعضای داوطلب این گروه است. او می گوید: »اینها فقرای جدید هستند. در میان 
آنها کارگران روزمزدی دیده می شود که شغل خود را از دست داده اند. همچنین 

افراد جوانی را می بینیم که درآمد آنها به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است.«
کامپایال می گوید که دولت باید طرح درآمد پایه را گسترش دهد. طرحی که سال 
گذشته آغاز شده و به مردم در پرداخت اجاره ها کمک می کند. او می گوید: »این خطر 
جدی وجود دارد که بسیاری از مردم نتوانند اجاره خانه های خود را پرداخت کنند به 

این ترتیب آنها خانه های خود را از دست می دهند.«
با این حال ولفانگو پیکولی، مدیر شرکت تحقیقاتی تنئو، می گوید که فشار 
اصلی اقتصادی در ایتالیا هنوز خود را نمایان نکرده است و این فشار در پاییز به 
شکل واقعی احساس خواهد شد. ایتالیا امسال درآمدهای زیادی را در زمینه 
توریسم از دست داده است. پیش بینی ها نشان می دهد که حدود 4۰درصد 

شرکت های کوچک و متوسط از بین خواهند رفت.
پیکولی می گوید: »بعید می دانم که این دولت توانایی آن را داشته باشد که 

طرحی جامع، معتبر و موثر برای مقابله با شرایط اقتصادی سخت ارایه دهد.«

گروه »نونا ُرما« در حال 
حاضر بسته های غذایی 
را به 7 هزار و 500 خانواده 

می رسانند. تعداد این 
خانواده ها پیش از کرونا 

لبرتو  حدود 300 خانوار بود. آ
کامپایال از اعضای داوطلب 

این گروه است. او می گوید: 
»اینها فقرای جدید هستند. 

در میان آنها کارگران 
روزمزدی دیده می شود 

که شغل خود را از دست 
داده اند. همچنین افراد 

جوانی را می بینیم که درآمد 
آنها به طرز چشمگیری 

کاهش پیدا کرده است.«

سخنگویوزارتامورخارجهاعالمکرد:
سند همکاری های راهبردی ایران و چین 

افتخارآمیز و به نفع دو کشور است 
سند  درباره  موسوی  عباس  گذشته  روز 
بیست وپنج ساله  راهبردی  و  جامع  همکاری های 
ایران و چین و رد گمانه زنی ها از سوی رئیس جمهوری 
کرد:    اعالم  مخفیانه  مذاکرات  درباره  ایران  پیشین 
سفر  در  نیست.  جدیدی  موضوع  موضوع،  »این 
دو  که  شد  توافق  ایران  به  چین  رئیس جمهوری 
و  راهبردی  همکاری های  گسترش  درباره  کشور 
جامع خود سندی را در این زمینه تهیه و تدوین کنند. 
پیش نویس این سند آماده شده و باید در دو کشور 
نهایی شود.« عباس موسوی در نشست خبری خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی تأکید کرد: »گمانه زنی های 
رسانه ای مطرح شده در این زمینه اشتباه است و 
احساس می کنم این سند به گونه ای است که در 
آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر کرد. 
در این سند در مورد ابعاد همکاری های اقتصادی 
دو کشور برنامه ریزی شده است.« سخنگوی وزارت 
خارجه در ادامه با تأکید بر اینکه این سند هنوز در حد 
پیش نویس است در ادامه گفت: »چیز ابهام آمیزی در 
این سند وجود ندارد.« موسوی تصریح کرد: »براساس 
نگاه راهبردی که به کشور دوست خود یعنی چین 
داریم تالش کردیم که روابط درازمدتی بین دو کشور 
در قالب یک سند تعریف کنیم و این آمادگی را داریم 
که براساس منافع متقابل این گونه سندها را نیز با 
کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضا برسانیم و 
با برخی از کشورهای دوست در این زمینه در حال رایزنی 
اینکه  هستیم.« موسوی همچنین اظهار داشت 
همکاری های راهبردی ایران و چین دشمنانی داشته 
باشد که بخواهند دست به تخریب این روابط بزنند، 
کامال طبیعی است. او تأکید کرد: »این سند، سندی 

افتخارآمیز است که به نفع منافع دو کشور است.«

ارایه نظر کارشناسی وزارت خارجه درباره 
توقف اجرای پروتکل الحاقی

موسوی در این نشست درباره برنامه کمیسیون 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
آن ایران اجرای  اسالمی برای ارایه طرحی که طبق 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، گفت: 
»وزارت خارجه مشکلی برای اجرای طرح ها و لوایحی 
نظرات  ما  ندارد.  می شود،  قانون  به  تبدیل  که 
را در این زمینه منتقل کرده ایم  کارشناسی خود 
و چنان که طرحی نهایی شود، وزارت امور خارجه 

استقبال کرده و آن را اجرایی می کند.« 

راه نجات برجام بازگشت طرفین به 
تعهدات شان است

سخنگوی وزارت خارجه درباره بیانیه انگلیس، 
قطعنامه  صدور  از  پس  که  آلمان  و  فرانسه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر درخواست 
ایران منتشر شد، گفت: »ما مواضعی  با  مذاکره 
را که اروپایی ها اخیرا در مورد موضوعات مختلف 
می گیرند، نمی پسندیم و مواضع آنها را مذبذبانه 
می دانیم.« موسوی افزود: »آنها در حالی  که عضو 
برجام هستند و ادعا می کنند که می خواهند برجام 
را حفظ کنند اقداماتی را انجام می دهند که خالف 
آنها بانی قطعنامه ای می شوند  روح برجام است. 
که جمهوری اسالمی ایران واکنش شدیدی به آن 
نشان داد.« موسوی تصریح کرد: »ما معتقدیم راه 
تعهدات شان  به  طرفین  بازگشت  برجام  نجات 
است و حرکات نمایشی و سیگنال های غلطی که 
اروپایی ها به طرفین می فرستند کار درستی نیست 
و باعث حفظ برجام نمی شود.« او همچنین با تأکید 
بر اینکه آمریکایی ها اروپایی ها را تابع اهداف خود 
کرده اند و آنها را تهدید می کنند، گفت: »به نظر من 
برای کشورهای عضو برجام بهتر است که آنچه را که 
در توافق های بین المللی آمده است، حفظ کنند و از 
آن کوتاه نیایند و از اتخاذ مواضع زیگزاگی و غیرسازنده 
دست بردارند.« موسوی در بخش دیگری از سخنان 
خود تأکید کرد که آمریکایی ها نمی توانند برجام و 
دستاوردهای آن را از بین ببرند. او در ادامه گفت که 
طبق رایزنی ها، اعضای شورای امنیت نیز مخالف 
ایران،  پیش بینی  طبق  و  هستند  آمریکا  رویکرد 

آمریکا در این زمینه شکست خواهد خورد.

یم های  واکنش ایران در صورت تمدید تحر
تسلیحاتی

عباس موسوی در پاسخ به سوالی درباره واکنش 
احتمالی ایران به تمدید تحریم های تسلیحاتی که 
موعد آن پاییز امسال به پایان می رسد، گفت: »دو سه 
اقدام ویژه طراحی شده که در صورت لزوم در زمان 
مشخص خود در مورد آن تصمیم گیری می شود. البته 
مقابل  طرف های  و  نکشد  آنجا  به  کار  امیدواریم 
براساس عقالنیت و درایت تصمیم بگیرند و ما فکر 
می کنیم که اقدام آمریکایی ها در این زمینه به نتیجه ای 

نمی رسد.« 
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