پایان اجالس جی هفت در اوج تشنج و بدون بیانیه مشترک؛

ترامپ :امضایم را پس گرفتم

کاروکارگر -حمیدرضا مهدیزاده :تصاویر منتشر شده در صفحه اینستاگرام آنگال مرکل (صدراعظم
آلمان) که حاکی از محاصره دونالد ترامپ نشســته بر روی صندلی با گاردی بســته ،توسط رهبران
عصبانی شش کشور صنعتی ،هیچ پیامی به افکارعمومی مخابره نمی کند جز آنکه جنگ اقتصادی میان
ایاالت متحده آمریکا با اصلی ترین شرکاء سیاسی و اقتصادی جهانی اش در آستانه شکل گیری است.
وقتی امانوئل ماکرون با چنان عصبانیتی به ترامپ دست میدهد که اثر انگشتان وی بر روی دست تاجر
نیویورکی نمایان است و یا جاستین ترودونخست وزیر کانادا که میزبان اجالس جی هفت هم بوده در
کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست اعالم می کند که دولت مطبوع وی اقدام های تالفی جویانه گمرکی
را بر علیه محصوالت وارداتی آمریکایی در دستور کار قرار خواهد داد.
ادامه در همین صفحه

دوشنبه  21خرداد 1397

 26رمضان 1439
 11ژوئن 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره7792
صفحه -تك شماره  10000ريال
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روحانی در اجالس سران عضو سازمان همکاری شانگهای:

تالش آمریکا برای تحمیل سیاستهایش
خطری در حال گسترش است

تحریمهای یکجانبه به روند تجارت مشــروع بین المللی خدشه
وارد می کند
فقر و توسعه نیافتگی از عوامل گسترش تروریسم و افراطگرایی
در منطقه است
ایران فرصت محدودی برای تضمین برجام در اختیار اروپاییها
قرار داده است
در صفحه 2

جنجال نمایندگان مخالف پیوستن ایران به  CFTپالرمو

الریجانی :مجلس جای بحث و گفت و گو است

کاروکارگر-کبــری آجربندیان :وکالی مردم در خانه ملت ،اگرچه
بــا تصویب الیحه» پالرمو»موافقــت کردند،اما ،تنش آفرینی برخی
نماینــدگان در مجلــس -که با پهن کردن طومارها و دســت گرفتن
پالکاردهایــی مخالفت خود با تصویب”  “ CFTرا فریاد میزدند-
بررســی این الیحه پرجنجال و چالشــی را بــرای دو ماه به تعویق
افکند .به گــزارش خبرنگار پارلمانی کاروکارگر – مجلســی ها در
جلسه علنی روز یکشــنبه الیحه « الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان
یافته فراملی» معروف به «پالرمو» را بررسی و به تصویب رساندند.
این الیحه 4 ،بهمن ســال گذشــته به تصویب رسیده بود ولی با
اعاده آن از ســوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی -برای
برطرف شــدن اشــکاالت – برای بار دوم ،به تصویب وکالی مردم
رســید .در نامه شورای نگهبان از لزوم ترجمه صحیح پالرمو سخن
رفته بود اما الریجانی،این اشــکاالت را شــکلی – و نه محتوایی -

خوانده و بر این اســاس معتقد بود نیازی به تصویب آن در مجلس
نیست.این اظهارنظرالریجانی موجب اعتراض برخی نمایندگان شد.
محمدرضا صباغیان  ،نصراهلل پژمانفر و حسینعلی حاجی دلیگانی
از جمله نمایندگان معترضی بودند که اعتقاد داشتند چنانچه ایرادات
الیحه برطرف نشــده و به شورای نگهبان ارسال شود ،وهن مجلس
را در پی خواهد داشت .همفکران این دسته از نمایندگان بر این باور
بودند که این الیحه ایرادات محتوایی دارد.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر اظهار داشت :عزم این
کنوانسیون در راستای استرداد مجرمان است .براین اساس یکسری
افراد را که آمریکاییها مجرم تشــخیص میدهند ،باید تحویل آنها
دهیــم .در پایان ،نمایندگان بــا  136رای موافق 89 ،رای مخالف و
 11رای ممتنــع از مجموع  256نماینده حاضر در مجلس ،ایراد این
الیحه را برطرف و آن را دوباره به شورای نگهبان ارسال کردند.
ادامه در صفحه 6

صفحه 12

صفحه 4

آموزش و پرورش خبر داد:

از امروز؛

اجرایفازجدید«اورژانساجتماعی»
در مدارس کشور از مهر ماه

پرداختسپردههایموسساتغیرمجاز
تا یک میلیارد تومان آغاز می شود

صفحه 3

صفحه 14

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

تمامتوانمندیهایخودرابرایحفظاستقالل
تامیناجتماعیبهکارمیگیریم

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

عكس :كاروكارگر -حافظالقرآن

میادین نفتی مشترک با عراق
ساالنه  5میلیارد دالر درآمد دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد:

وجود  ۱۱تا  ۱۳میلیون حاشیه نشین در کشور

در صفحه 12

پایان اجالس جی هفت در اوج تشنج و بدون بیانیه مشترک؛

ترامپ :امضایم را پس گرفتم

حتی ترزا می نخست وزیر انگلستانی که متحد
راهبــردی آمریکا در جهان اســت خبــر از موضع
گیــری مشــابه اروپا و به خصوص لنــدن در قبال
رفتارهای غیر مسئوالنه دولت فعلی آمریکا می دهد
کمال ساده انگاری و خام اندیشی است که تحلیل
کنیــم این یک دعوای زرگری میــان رهبران غربی
است که به همین زودی ها پایان خواهد یافت.
نکتــه دیگر در ایــن خصوص که بســیار تامل
برانگیز اســت اظهــارات دونالد ترامــپ در پایان
نشســت جی هفت در رابطه با برجام اســت که با
واکنش منفی ســران شش کشــور روبرو می شود.
وقتی رییس جمهور آمریکا در نهایت خشم اعالم
می کند که دولتش در برابر بلند پروازی های هسته
ای ایــران (البته به زعــم وی) حتی بدون حمایت
شش کشور خواهد ایستاد ،آیا بازهم جنگ زرگری
است؟
وقتی ترامــپ خواهان ورود دوباره روســیه به
جمع کشورهای صنعتی جهان و تشکیل جی هشت
می شود و ماکرون در واکنش شدیداللحن صحبت
از «جی شش» با اخراج آمریکا از جمع کشورهای
صنعتی می کند آیا بازهم جنگ زرگری است؟
متاســفانه تندروهــای داخلی در کشــور ایران
نیــز بدون درک مناســب از روند تحوالت جهانی،

رفتارهایی از خود بروز می دهند که دقیقا همسو با
سیاســت های فعلی دولت آمریکا در جهان است.
رفتارهایــی غیر قابل توجیه در جهت منزوی کردن
جمهوری اســامی ایران در جهان در حالی که کفه
ترازوی سیاســت بین الملــل در تقابل با آمریکا به
طرز محسوسی به نفع دولت رییس جمهور روحانی
سنگین است و این ترامپ و جان بولتون هستند که
از ســوی سران عالی رتبه انگلستان ،فرانسه ،آلمان
و کانادا تهدید به انزوا می شوند .شعارهای مشمئز
کننــده در روز قدس بر علیه مســئوالن دولتی و نه
مقامات صهیونیســت از سوی عده ای کوچک که
مدعیــان همیشــگی انقالبی گری انــد! و همچنین
نمایش طوماری در مجلس شــورای اسالمی برای
مسکوت گذاردن الیحه ( ) C.F.Tالحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسمکه به گفته
کواکبیان نپیوستن به آن عدم جذب سرمایه گذاری
خارجــی در ایران را با وجود شــرارت های پیاپی
دونالــد ترامپ بر علیه مردم ایــران ،ایجاد خواهد
کرد ،نشــان از آن دارد که منطق فریاد زدن و دشنام
دادن بدون آنکه به تعبیــر حضرت امیر(ع) ندیدن
اشخاص و شنیدن استدالل ها را در بر گیرد منطق
بسیار خطرناکی است که باید به شدت از آن پرهیز
شود.

به گــزارش کاروکارگر ،دیلی میــل گزارش داد:
اجالس گروه  7به پایان رســید .اما این نشست در
مقایســه با نشست های ســال قبل تفاوت بسیاری
داشــت و آن اختالفات جدی میان دونالد ترامپ
رئیــس جمهور آمریکا با متحدانش به دنبال اعمال
تعرفــه های گمرکی و همچنین خروجش از توافق
هســته ای با ایران بود و سایه شکست را از همان
ابتدا می توانست بر سر این نشست مشاهده کرد.
روابــط آمریکا و ه م پیمانانش بر ســر مســائل
گوناگونی از جمله خروج واشنگتن از توافق هسته
ای شش قدرت جهانی با ایران و اعمال تعرف ه های
گمرگی بر واردات فوالد و آلومینیوم از کشــورهای
ش های
عضــو اتحادیه اروپا ،کانادا و مکزیک با تن 
جدی روبروست.
رئیــس جمهــور آمریکا پیش از پایان نشســت
کانادا را ترک کرد .دونالد ترامپ با این اقدام ،خود
را از درگیر شدن در مناقشه سابق ه دار با کشورهای
اروپایی بر ســر حفاظت از محیط زیست و مقابله
با تغییرات اقلیمی و آلودگی دریاها برحذر داشت.
بنابراین بیانیه پایانی نشست در حالی صادر شد
که ترامپ در راه ســنگاپور و خارج از نشست بود.
اما اختالفات او با دیگر مقامات حاضر در نشست
در هواپیما هم ظاهر شد و ترامپ با انتشار توییتی

گفــت از بیانیه پایانــی اجالس گــروه  7حمایت
یکند و آمریکا آن را امضا نخواهد کرد.
نم 
ترامــپ گفــت پــس از اظهــارات ناصادقانــه
«جاستین ترودو» نخستوزیر کانادا که میزبان این
اجالس هــم بود تصمیم به پــس گرفتن امضایش
گرفته است .ترامپ گفت سایر کشورها تعرف ه های
ی کنند و
کالنی علیه محصوالت آمریکایی وضع م 
از این کشــور به عنوان یک «قلک فربه» سود می
برند.
ترامپ که به نظر می رســد از سخنان جاستین
ترودو خشمگین شده اظهارات نخست وزیر کانادا
را غیر واقعی خوانده و گفته حقیقت این اســت که
همین حاال هم کانادا بر محصوالت کشــاورزی و
کارخانجات آمریکایی تعرفه کالنی وضع میکند.
دونالــد ترامپ در اجالس نیز به کشــورهای
اروپایی هشدار داد که از اقدام های تالفیجویانه
و وضــع تعرفــه هــای گمرکــی بــر محصوالت
آمریکایی خودداری کنند .او بار دیگر از ساختار
تجــارت جهانی کــه آن را عمیقــا ناعادالنه می
خوانــد ،انتقاد کرد و گفت« :ما قلکی هســتیم که
هر کــس آن را غارت می کــرد و این کار اکنون
خاتمه مییابد».
در بیانیــه پایانی اجالس گفته شــده بود ترامپ

هــم به امضــای آن رضایت داده اســت .با وجود
این ،پس از پایان این اجالس« ،جاســتین ترودو»
ت وزیر کانادا در کنفرانس خبری وعده داد
نخســ 
که از ابتدای ماه آینده (ژوئیه) تعرف ه های جدیدی
بر محصوالت آمریکایی وارداتی به کشورش وضع
خواهد کرد.
ترودو در این کنفرانس خبری منطق پشت وضع
ت آمیز
تعرفه فــوالد و آلومینیوم را برای کانادا اهان 
خواند و از اقدامات متقابل خبر داد.
میزان تنــش میان آمریکا و دیگــر اعضای این
گروه بی سابقه توصیف شده است و عکسی که در
رســانه ها در حال منتشر است ،این میزان تنش را
واضح تر نشان می دهد.
در ایــن عکس که توســط دولت فــدرال آلمان
منتشر شده ،آنگال مرکل با دیگر رهبران در یک سو
و ترامپ در سوی دیگر میز قرار گرفته و مرکل رو
در روی ترامپ سخن می گوید.دست دادن روسای
جمهور آمریکا و فرانسه هم سوژه رسان ه ها شد.
امانوئــل ماکرون با چنان قدرتی دســت رئیس
جمهور آمریکا را فشــرد که پــس از رها کردن آن،
اثر انگشتانش روی دست دونالد ترامپ باقی ماند.
برخی رســانه ها این کار ماکرون را نشــان دهنده
خشم او از اقدامات ترامپ دانستند.

تبريك

جناب آقای دکترسید علی جمالیان
ریاست محترم بیمارستان شهید لواسانی

ســالها تالش بی شــائبه و تجربیات گرانمایه جنابعالی در
راه بهتر زیستن هم میهنان به خصوص کارگران موجب
افتخار جامعه کارگری بوده و هست،اندیشــه واالیتان
قرین پویایی دســتان شفابخشتان ،ضمن تقدیر
و تشــکر از زحمات جنابعالی و پرسنل محترم
بیمارستان شهید لواسانی آرزوی سالمتی برای
شما عزیزان داریم.

هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته
شهرستان ری

فنهایتماس:
تل

66961690
66961702
6647693
4

سازمان آگهيهاي تهران تلفني آگهي ميپذيرد
وبسايت روزنامه
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س جمهــور آمریکا و
موضــ ع گیــری تازه رئیــ 
ح شــده از سوی دیگر اعضای هفت
اظهارات مطر 
قدرت بزرگ اقتصادی جهان را
ی دانســت که در
ش های 
می تــوان در ادامــه تن 
ماه های اخیر میان واشنگتن و شـــش کشور دیگر
ش هایی بر سر روسیه ،روابط
شــکل گرفته بود؛ تن 
تجاری و بازرگانی ،تعرف ه های تازه ،پیمان مبارزه با
ب هوایی و توافق هست ه ای ایران.
تغییرات آ 
در کنــار موضوع تعرفهها و نگرانی از آغاز یک
جنگ تجــاری ،خروج آمریکا از توافق هســتهای
بــا ایران کــه چهار رهبر دیگر حاضــر در اجالس
جی۷یعنــی آلمــان ،فرانســه ،بریتانیــا و چین از
امضاکننــدگان آنند ،دیگر محــور اختالفنظر میان
آمریکا و شش کشور دیگر حاضر در کبک بود.
رئیس جمهور آمریکا ،روز شــنبه در سخنرانی
پایانــی خــود در اجــاس ســران گــروه  ۷گفت
بــا همــکاری اعضای ایــن گــروه یا بــدون آنها
«بلندپروازیهای هســتهای» ایران را مهار خواهد
کرد.ترامــپ در حالــی که زودتــر از دیگر رهبران
کشــورهای گروه  ۷این اجالس را تــرک میکرد،
گفــت« :ملل گــروه  ۷بــه مهــار بلندپروازیهای
هســتهای ایران متعهد میمانند .با همراهی آنها یا
بدون آنها ،آن بلندپروازیها مهار خواهند شد».
انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ جامعه کارگری و بازنشستگی
درگذشت ابوتراب فیضی حامی فداکار و مشاور امین سازمان تأمین
اجتماعی  ،کارگری و بازنشستگی را تسلیت عرض می کنیم و برای آن
مرحوم غفران واسعه الهی مسئلت می نماییم.
محمدعلی ترکاشوند
سرپرست روزنامه کارو کارگر در شهرستان ری
انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده بزرگ جامعه کارگری و بازنشستگی
درگذشــت ابوتراب فیضــی حامی فداکار ســازمان تأمین
اجتماعی  ،کارگری و بازنشستگی را تسلیت عرض می کنیم و
برای آن مرحوم غفران واسعه الهی مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری

مهندس علی افالکی مدیرعامل شرکت مهندسی سترگ سازه پاسارگاد:

ما تخصص خود را همراه با تعهد
به میدان سازندگی آورده ایم
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