روحانی:

یک جانبهگرایی آمریکا برای جهان خطرناک است

رئیس جمهوری اسالمی ایران  ،گفت  :در اجالس شانگهای راجع به مساله یک جانبه گرایی
آمریکا و خیال باطل مقامات کاخ ســفید برای رهبری و تصمیم گیری دنیا ،بحث خواهد شــد
چرا که یک جانبه گرایی آمریکا برای جهان شــیوه ای خطرناک اســت .به گزارش ایرنا ،حسن
روحانی که به دعوت رسمی›شــی جین پینگ› رئیس جمهوری چین برای شــرکت در اجالس
سازمان همکاری شانگهای صبح جمعه عازم این کشور شد،پیش ازعزیمت در فرودگاه مهرآباد
درجمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت طرح مسأله یکجانبهگرایی آمریکا در این اجالس افزود:
آمریکاییها از گذشــته تصور میکردند و این خیال باطل در ذهنشان بود که رهبر دنیا هستند و
االن هم فکر میکنند میتوانند برای دنیا تصمیم بگیرند.
ادامه در صفحه 2
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حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس

ایران یکصدا علیه اشغالگری صهیونیستها
فریاد شد
الریجانی :ملت ایران همواره برای حمایت از فلسطین پیشگام بوده است
شهدای انتفاضه محور پایداری و سرافرازی ملتها هستند
قطعنامه پایانی راهپیمایان :توانمندیهای مادی و معنوی خود را در راستای تحقق آزادی قدس و محو اسرائیل به کار میبندیم
اقدام سخیف ترامپ در انتقال سفارتخانه به بیت المقدس محکوم است
فلسطین رمز وحدت و یکپارچگی امت اسالمی است

در صفحه 2

ماکرون :آمریکا کاری نکند که از اجالس جی 7
اخراج شود

کاروکارگر -حمیدرضا مهدیزاده :نشست هفت کشور صنعتی جهان موسوم به G7امسال در شرایطی کامال متفاوت از سال
های گذشته درایالت کبک کانادا برگزار خواهد شد .ظاهرأ تشنج توییتری مقامات اروپایی و نخست وزیر کانادا بر علیه رییس
جمهور ایاالت متحده و پاسخ متقابل وی حاکی از این دارد که به احتمال زیاد و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم،
اتحاد متحدان غربی به رهبری آمریکا در حال فرو ریختن است  .همین چند روز پیش بود که رییس جمهور فرانسه دونالد
ترامپ را به خاطر در پیش گرفتن رویکردی که وی آن را «ناسیونالیسم اقتصادی» نامید به شدت نکوهش کرده و هشدار داد
که آمریکا در حال وارد شدن به جنگ اقتصادی با متحدان اروپایی کانادا و استرالیا پس از بستن تعرفه های سنگین بر روی
فوالد وارداتی و آلومینیوم است .و شاید به همین خاطر است که رئیسجمهوری فرانسه در آستانه برگزاری نشست جی هفت
دوباره هشدار داده که آمریکا باید از ایجاد جنگ تجاری میان کشورهای همپیمان خودداری کند .به گفته بسیاری از کارشناسان
روابط بین الملل وخامت اوضاع فعلی در روابط میان شش کشور صنعتی جهان با آمریکا ریشه اش به خروج ترامپ از پیمان
آب و هوایی پاریس و به تبع آن خروج از برجام باز می گردد .چرا که رییس جمهور تاجر مسلک نیویورکی فقط و فقط منافع
دولت آمریکا را مدّ نظر قرار داده و حاضر به پذیرش تعهدات جهانی با رویکردی برد -برد نیست .به گزارش کاروکارگر و
به نقل از رادیو اروپای آزاد« ،امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه در جریان دیدار از کانادا در کنفرانس خبری مشترک با
«جاستین ترودو» نخستوزیر این کشور هشدار داد که واشنگتن باید از ایجاد جنگ تجاری میان کشورهای دوست بپرهیزد.
وی همچنین در توئیتی نوشت که گروه هفت بدون «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا هم میتواند اهداف خود را
پیگیری کند .ماکرون ادامه داد« :رئیسجمهوری آمریکا قطعا نمیخواهد منزوی شود .ما هم خواهان آن نیستیم که اگر الزم
شد ،گروه شش را تشکیل دهیم .نباید فراموش کنیم که شش کشور صنعتی در کنار یکدیگر بازار بزرگتری از بازار آمریکا را
تشکیل میدهند» .این در حالی است که دونالد ترامپ نیز شامگاه پنجشنبه در توئیتی در پاسخ گفت ،به ترودو و ماکرون بگوئید
که «آنها از تعرفههای عظیم ایاالت متحده گالیه میکنند ،در حالی که خود موانع غیر نقدی به وجود آوردهاند» .دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به مطلب توییتری امانوئل ماکرون در یک پیام توییتری نوشت« :لطفا به اطالع نخست وزیر
کانادا جاستین ترودو و پرزیدنت مکرون برسانید که آنان روی اجناس وارداتی از آمریکا تعرفههای سنگینی بستهاند و موانع
غیرپولی ایجاد کردهاند ».وی افزوده است« :مازاد تجاری اتحادیه اروپا با ایاالت متحده به  ۱۵۱میلیارد دالر میرسد و کانادا
هم کشاورزان ما را ازدسترسی به بازار خود محروم کرده است .مشتاق دیدارشان در روز جمعه هستم”.
ادامه در همین صفحه
صفحه 12

صفحه 4

رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت:

با وجود خروج آمریکا از برجام؛

غربالگری ژنتیکی زوجین
در زمان ازدواج ،اجباری است

پیش بینی بانک جهانی از رشد
 4/1درصدی اقتصاد ایران

صفحه 13

صفحه 3

وزیر راه:

عضو مجمع نمایندگان تهران:

مقابل بوئینگ از تمام ظرفیتهای
قراردادی استفاده میکنیم

عكس :كاروكارگر -حافظالقرآن

تظاهرات روز جهانی قدس در کشورهای جهان
همزمان با حضور هزاران فلسطینی در قدس
همزمان با آغــاز تظاهرات روز جهانی
قدس در سراسر شهرهای ایران و تاکید بر
حمایت از انتفاضه ملت فلسطین و مقاومت
آن مــردم دیگــر کشــورها و در راس آن
فلسطینیها تظاهرات خود به مناسبت این
روز را برگزار کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
المیادیــن ،همزمان بــا روز جهانی قدس
حضور پرشــور مردم کشــورهای دیگر به
خصوص کشورهای اســامی طی دیروز
حائز اهمیت بود.
در این راستا دهها هزار فلسطینی برای
حضور در قدس و ادای نماز آخرین جمعه
ماه مبارک رمضان در مسجد االقصی ،راهی
این شهر شدند.
این در حالی اســت که پلیس اشغالگر
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اسرائیلی نیروهای خود را در قدس شرقی
به خصوص در اطراف مســجد االقصی و
خیابانهــای اصلی شــهرک قدیمی قدس
افزایش داده است.
اشغالگران مانع از ورود افراد باالی ۱۲
سال به قدس میشوند.
هیئت عالی «تظاهراتهای بازگشــت
و شکســت محاصره در غزه» نیز بار دیگر
خواســتار حضــور مردمــی در تظاهرات
«میلیونی قدس» شد.
ایــن هیئت پیشــتر در بیانیــهای اعالم
کرده بود :در ســالروز نکسه در پنجم ژوئن
 ۱۹۶۷و با گذشــت پنجاه و یکمین سال از
اشغال مناطق باقیمانده فلسطین و برخی از
کشورهای برادر عربی ،ملت ما به برگزاری
راهپیماییهای بازگشت در مرزهای وطن

ادامه میدهد.
داوود شهاب ،سخنگوی جهاد اسالمی
اعــام کــرد ،ایــن روز ،روز تحصــن در
اردوگاههای بازگشت است که از  ۳۰ماه مه
در مرزهای شرقی غزه هر جمعه برگزار شده
است .وی تاکید کرد ،مهمترین پیام تظاهرات
میلیونی قدس این است که این حضور از
طریق مشــارکت گسترده فلسطینیها ادامه
خواهد داشت.
امسال روز جهانی قدس مصادف شده
اســت با سالروز «نکســه» یا جنگ شش
روزه که رژیم صهیونیســتی علیه اعراب به
راه انداخت و طی آن مناطقی از کشورهای
عربی را اشغال کرد.
در سالروز «نکسه» ،رژیم صهیونیستی
کرانه باختری از جمله قدس شــرقی را در

سال  ۱۹۶۷و همچنین اراضی از کشورهای
عربی را اشغال کرد.
در این راستا بحرینیها صبح امروز در
تعــدادی از مناطق این کشــور برای بزرگ
داشت روز جهانی قدس به خیابانها آمدند
و راهپیمایی کردند.
هزاران یمنی نیز امروز در تظاهرات روز
جهانی قدس در تعدادی از استانهای این
کشور به خصوص استانهای صعده ،صنعا
و الحدیده حضور به هم رساندند.
از ساعات اولیه صبح دیروز عراقیها نیز
دست به راهپیمایی روز جهانی قدس زدند.
یک منبع امنیتی عراقــی گفت ،خیابان
فلســطین و راههای منتهی به شــرق بغداد
همزمان با شــروع تظاهــرات روز جهانی
قدس مسدود شدند.

بافت فرسوده تهران در زلزله احتمالی
خطرآفرین نیست
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ماکرون :آمریکا کاری نکند که از اجالس جی  7اخراج شود

ادامهازهمینصفحه
رئیسجمهوریآمریکابعدادرمطلب
دیگری در توییتر خود اظهار داشــت که
اتحادیه اروپا و کانــادا افکار عمومی را
در جریان این واقعیــت نمیگذارند که
سالهاست که تعرفههای سنگین وارداتی
و موانع غیر پولی در برابر تجارت آمریکا

ایجاد کردهاند .او افزود« :تعرفهها و موانع
را بردارید و ما به همان میزان با شما راه
خواهیمآمد”.
ترزا می نخســت وزیر بریتانا که به
همراه همسرش به کانادا سفر کرده هنگام
ورود به کبک  -فرانسه گفته است از سایر
اعضا برای اتخاذ موضع مشترکی علیه

آمریکادعوتخواهدکرد.
آنــگال مرکل ،صدراعظــم آلمان هم
هشدار داده است که دستیابی به توافق بر
سرمحتوایبیانیهنهاییآساننخواهدبود.
نشست سال جاری در محلی خارج
از شهر کبک برگزار خواهد شد .با اینهمه،
مطابق معمول گروهی از تظاهرکنندگان

مخالف ایــن نشســت از گرایشهای
گوناگون در کبک گرد آمدهاند و شامگاه
پنجشنبهتظاهراتیرابرگزارکردند.
شــایان ذکر اســت که دونالد ترامپ
پس از پایان نشست گروه  ۷برای دیدار
با رهبر کره شمالی در روز  ۱۲ژوئن عازم
سنگاپورخواهدشد.

سخنگوی وزارت خارجه:

چشماندازی برای گفتوگو با رژیم آمریکا متصور نیستم

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:
تــا آمریکا در مقابــل عظمت ملت کهن
و متمدن ایــران و منطق محکم ایرانی با
زبان تکریم و نه تهدید و تحریم ســخن
نگوید ،هیچ چشم اندازی برای هیچگونه
گفتوگویی و در هیــچ زمینهای با رژیم
آمریکا متصور نیست.
به گزارش ایلنا ،بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت امور خارجه در واکنش به تازهترین
اظهارات رئیسجمهور آمریکا در خصوص
اعمال تحریمهای بی سابقه و در عین حال
ابــراز امیدواری برای یــک توافق جامع با
ایــران تصریح کرد :تصــور می کنم آقای
ترامپ الزم اســت از خبرگان و دانایان در
آمریــکا بخواهند گزارش جامعی از ســیر
تحوالت تاریخی ایران زمین را برایشــان
بازگــو نمایند .ایرانیان در همــه ادوار و در

طول تاریخ پر افتخار خود نشان داده اند که
هرگز در مقابل قلدری و تهدید ،پندار ،کردار
و رفتار خردمندانه خویش را تغییر نداده و
نمی دهند و تا آمریکا در مقابل عظمت ملت
کهن و متمدن ایران و منطق محکم ایرانی با
زبان تکریم و نه زبان تهدید و تحریم سخن
نگوید ،هیچ چشم اندازی برای هیچگونه
گفتگویی و در هیچ زمینه ای با رژیم آمریکا
متصور نیست؛ زبان ایرانیان در همه ادوار و
در برابر هجوم بیگانگان در گذر زمان و این
پهنه جغرافیایی ،زبان مقاومت دلیرانه ،زبان
منطق ،دانش و خرد ورزی و نهایتا هضم و
دفع متجاوز بوده است.
بهرام قاســمی خاطرنشــان کرد :برجام
نمونه اعالی بدعهدی ،پیمان شکنی و نقض
صریح قوانین و مقررات بین المللی است
که توســط دولت آمریکا و شــخص آقای

ترامپ نادیده انگاشــته شد و در کنار دیگر
بد عهدی ها ،کارشکنی ها ،یک جانبه گرایی
ها و خود بزرگ بینی هــا حتی در رفتار با
متحدین نزدیک ایاالت متحده به رسوایی
بیشتر و تاریخی آمریکا انجامید .امروز کمتر
دولت مستقلی از شرق تا غرب عالم وجود
دارد که چشــم انداز روشنی از همکاری و
هم پیمانی با دولت آمریکا داشــته و بدان
مطمئن و خوشبین باشد.
قاسمی در پایان تاکید کرد :دولت و ملت
ایران اگر چه از هیچگونه تحریم و فشــار
و رفتــار زورمدارانه ،پلیســی و غیرقانونی
در جهان نســبت به هیچ کشوری استقبال
نمی کند و تمامی این گونه رفتار های غیر
متمدنانه را محکوم می داند اما بار دیگر به
دولت ایاالت متحده یادآور می شود ایرانیان
 ۴۰ســال است با سالح خرد ،اراده و تکیه

بر توانمندی و هوشمندی و جدیت خود به
تحریم های به اصطالح شدید و کمر شکن
دولت های مختلف آمریکا وقعی ننهانده و
هیچگاه در مقابل زورگویی و قلدری ســر
خم نکرده و نمی کند .دولت آمریکا به عنوان
« تروریست اقتصادی» که با ابزار تحریم به
تهدید سایر دولت ها ،ملت ها و شرکتهای
مستقل جهان مشغول است عاجز تر از آن
است در اراده ملت ایران که مصمم به حفظ
استقالل خود و مبارزه با تروریسم و متعهد
به ثبات ،امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه
اســت خللی وارد ســازد.ایــاالت متحده
و آقــای ترامپ بهتر اســت بجــای اظهار
امیدواری برای رسیدن به یک توافق جامع
با ایران ،تهدید ،تحریم ،فشار و بدعهدی و
یکسونگری خود را نسبت به دیگر کشورها
و ملت های جهان متوقف نمایند.

مجتمع فوالد گیالن

م الف706/

