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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

٠٥/٠١/١١  

  

  ترين رويدادھای اقتصادی، سياسی و اجتماعیمھم

 ٢٠١٠سال 
  :به ادامه گذشته

   فرانسه

است يج سي جبران نتارأینج می برد مدت زمانی است بش بدھی ريدولت فرانسه كه به شدت از كسری بودجه و افزا

ش سن بازنشستگی يافزا. گرفته است» اضت اقتصادیير«طرح ھای  رأیم به اجيھای اقتصادی ناكارآمد خود، تصم

   .از آن ھاست كیي سال ٦٢ سال به ٦٠از 

صابيدر ا ان سركوب اعت هين كشور، پس از صدور فرم ا،يخصوص در اطراف پاال ون ب ه صحنه زد و شگاه ھ  ب

ان،ين کارگران، دانش جويخورد ب ا ن ان، معلم دان ب وزان، كارمن ی و پليژه امنيروھای ويدانش آم س ضدشورش يت

هيری صدھا تظاھركننده و سركوب شديس با دستگير كشور فرانسه، پليوز به گفته. ل شديتبد ان موفق ب شكستن  د آن

   .شگاه ھا شديكی از پاالياعتصاب ھا در 

سه صدھا يکال سارکوزی، در بسي دولت نیاض به طرح رياضت اقتصادی بازنشستگدر اعتر اری از شھرھای فران

ند ديھزار نفر از اعضای س ه اعتصاب زدن دی دست ب ارگری و کارمن ا ن. کاھای ک ه وزارت کشور ت ه گفت روز يب م

   . برپا شده بود اعتراضیئی گردھما٢٠٠ک يتخت و شھرھای بزرگ فرانسه نزدي در پا٢٠١٠ اكتبر ١٦شنبه 

ه در آن . ت روز دوم اکتبر را تکرار کننديدوار بودند که بتوانند موفقيرومند کشور اميکاھای نيسند د ک آن ھا می گوين

شاندنديون نفر را در سراسر فرانسه به خيلي م٣ش از يروز، ب ان ک نديسخن گو. اب دی يان س ارگری و کارمن کاھای ک

   .نی وادار کنندينش کال سارکوزی را به عقب ين که دولت نيه خواھند داد تا ااند به مبارزه ھم چنان ادام گفته 

ده استئینی و ھوايژه حمل و نقل زميبا اعتصاب شبکه خدمات عمومی، به و ر.  مختل ش م ت يش يمھ ه ب ن مشکلی ک

س. از ھمه دولت را نگران کرد، کمبود سوخت بود، که حمل و نقل را در کشور فلج کرده است ز ز پمپ اری ايب ن يبن

ه خاطر عدم   زيدر ھا ب ه سند. ل شدندين، تعطيافت بن ه گفت ام يب هي پاال١٣کاھا، تم ه گفت سه و ب  ١٠ دولت  شگاه فران

تنديپاال ارگران. شگاه در اعتصاب کامل شرکت داش زيمس ک ای بن ه خاطر اعتصاب ير انبارھ رده و ب سدود ک ن را م

   .وقف شده استز متيکارگران بنادر، واردات سوخت از خارج ن
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زيس فرانسه سه انبار ذخي اکتبر، پل١٦روز شنبه  ه يره بن ه ب رد ک ور ک اه ب«ن را مجب لیالملل نيفرودگ »  شارل دوگ

ر. سوخت برسانند سه، ذخيگفته می شد که در مھم ت اه فران ت يا سه روز کفايش از دو ي برأیره سوخت بين فرودگ

اهه ميماھای عازم فرانسه توصيبه ھواپ. نمی کند ور يھای ا ی شد سوخت کافی داشته باشند تا در فرودگ ن کشور مجب

   .ری نباشنديگ به سوخت 

ون نفر به ي مل٣ش از يکاھا بيس برگزار شد، که به گفته سندي در پارئین گردھماي اكتبر، بزرگ تر١٢شنبه  روز سه 

تظاھرات .  در اعتراضات شرکت کردندزيان نيرستان و دانش جويآموزان دب ن بار دانش ي نخسترأیابان رفتند و بيخ

ضا وال در ف ا ھئیمعم اد و ب سي ش وت و موزياھوی ب ی يار و س ام م ت ک انج ا . گرف ا ده ھ اھرات ھ ن تظ در اي

   .تظاھرکننده و يا پليس زخمی شدند و صدھا تن نيز دستگير گرديدند

ی  کاھا، دولت را متھم می يسند ا ب ه ب ا کنند ک ه خواست اکثرئیاعتن ردي ب ن ت م ه ب ه را ب ست کش م، جامع . ده استيب

ن حال دولت محافظه . مخالفان دولت به طرح اصالح قانون بازنشستگی اعتراض دارند ار ن با اي کال سارکوزی، يک

   .ش دادي سال افزا٦٢ به ٦٠ را از ی، سن بازنشستگیک طرح اصالحيدر 

ارکوزی، رين يکال س ور و کرئ ارد، وزيستيس جمھ صاد کابين الگ ا راه ير اقت ستگی را تنھ انون بازنش ه، اصالح ق ن

رون د ب الی می دانن ران م االنه .  رفت از بح ا س ه دولت صندوق بازنشستگی ب ه گفت دود (ورو يارد يلي م٣٢ب  ٣٥ح

ا ٦٢کسری روبروست و باال بردن سن بازنشستگی تا ) ارد دالريليم د ت الگی و در سال ھای بع ا ٦٧ س الگی، تنھ  س

   .دجه استن کسری بويل ايراه تعد

د ايكارشناسان می گو: ان ھا، گفتي فرانسه، با اذعان به گستردگی زئیر دارايوز ه بين ا روزان ش از ين اعتصاب ھ

اكنون بيون يلي م٤٠٠ تا ٢٠٠ سه ت د و فران ن يورو از ايارد يلي م٣ش از يورو به اقتصاد فرانسه ضرر وارد می كن

   .ان كرده استيبابت ز

ر از يزان محبوبيس، مي پاریاسي دانشكده علوم سقين تحقيبر اساس تازه تر م ت ه ك اركوزی ب ده ي درصد رس٣٠ت س

شانگر أن مسيا. است اروئیله ن راوان ساركوزی بروي ای ف ات ري پرأی ھ است جمھوری در سال يروزی در انتخاب

   . است٢٠١٢

    

   اسپانيا

ه ھای کارگری اسپانيا، در اعتراض به طرح افزايش سن بازنشستگی اتحاديه ن کشور فراخوان ب  از سوی دولت اي

رھبران اتحاديه ھای کارگری اسپانيا درباره برگزاری دومين اعتصاب سراسری در .  اعتصاب عمومی دادندئیبرپا

ه اج ه رأیصورت اصرار دولت ب زايش سن بازنشستگی ب د٦٧ طرح اف ارگری .  سال، ھشدار دادن ه ھای ک اتحادي

ه ئیدر اطالعيه ھا» تراباخادورزجنرال دو «و » کميسيونز اوبريراس« پانيا ب  ھشدار دادند در صورتی که دولت اس

ا  ات ھ زايش سطح مالي ا و اف اھش سطح دست مزدھ اقدامات ضد کارگری خود مبنی بر افزايش سن بازنشستگی، ک

   . اعتصاب عمومی سراسری در اين کشور برپا می گردد]دی ماه[جدی ٧ برابر با دسمبر ٢٩ادامه دھد، روز 

د و ٢٠١٠اعتصاب روز سوم دسمبر  شده آغاز ش ل اعالم ن ه صورت از قب اه ھای ، ساعت کامل٢۴، ب  کل فرودگ

د و ۴٠٠٠. اسپانيا خوابيد از مان ا از حرکت ب د۶٠٠ ھواپيم سافر در راه ماندن ا .  ھزار م زاری ھای اروپ ه خبرگ ھم

صاب  راد اعت ن اف را اي د چ ه بگوين يش از آن ک د و پ ابره کردن ر را مخ رخب سافرک ا را روی م ه ھ ه توج د ھم ن اده ان

  . خسته، زنان و کودکان و سرگردانی آن ھا متمرکز کردند تا افکار عمومی را عليه اعتصاب کنندگان برانگيزند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

د ناخالص ١٠ ئیگردشگری ھوا د درآم ق داده ھای جدي ه طب  درصد درآمد ناخالص ملی اسپانيا را تشکيل می دھد ک

ر٢٠١٠ سال رأیملی ب ا  براب ون ١.٠۵٢.٢۴٣ ب ورو استملي ين .  ي پانيا، ب ين ٢٧اس ا در پنجم ه اروپ  کشور اتحادي

  . ، فرانسه، انگليس و ايتاليا قرار دادالمانمکان بعد از 

    

   انگلستان

ی انگليد ھزاران نفر از کارگران و كاركنان بخش بھداشت، شورا، آموزش و پرورش و ز يس نيگر بخش ھای دولت

ان ا ل پارلم ستريوست م« كشور در نيمقاب د» ن ع كردن دگان عل. تجم اھش ھزالمانه طرح ظيتظاھركنن ه ھای يه ك ن

  . دولت شعار دادند

زان ٣٠در  اه[مي ر م ی و غ٨٨ ]مھ ان بخش ھای مختلف دولت ر از كاركن ز ھزاران نف ه ي ني راض ب ی، در اعت ردولت

ا كرينه ھای دولت در مقابل پارلمان انگليطرح كاھش ھز دس تظاھراتی برپ ای بحران و . دن شانه ھ روز ن ال ب ه دنب ب

ه  سری بودج ت، ١١ك امرونيويد« درصدی دول نبه ير جدينخست وز» د ك ستان در روز چھارش زان ٢٨د انگل  مي

ارد پوند و حذف يلي م٨٠ش از يره بياعالم كرده بود كه طرح جامع كاھش بودجه دولت در دست بررسی است كه ذخ

  .  خواھد داشت را به دنبالیون فرصت شغليم ملين

م چن» سترينيوست م«س در ياست ھای دولت محافظه كار انگليه سيتظاھرات عل ان و ھ ل پارلم سمت يو مقاب ن در ق

زاي از بروز بحران را در ماه ھای اخئی از اسكاتلند و ولز نشانه ھائیھا ه اف ه طوری ك ذارد، ب ش ير به نمايش می گ

   .نی استيش بيگی و عمق بحران فرانسه به سادگی قابل پزان گستردياعتراضات عمومی در انگلستان تا م

نبه  نج ش مبر ٢٩روز پ دی ٩ - ٢٠١٠ دس د، ١٣٨٩ ]دی[ج الم کردن يس اع ارگری انگل ای ک ه ھ ران اتحادي ، رھب

د  زايش خواھ ن کشور اف صادی دولت اي اعتصابات کارگری در سال آينده ميالدی در اعتراض به طرح رياضت اقت

سترده در ھمين حال ات .يافت حاديه خدمات عمومی و بازرگانی انگليس، اعالم کرد در حال برنامه ريزی اعتصابی گ

يالدی استاپريل اواخر ماه رأیب ده م ی اج.  يا اوايل ماه می سال آين ی است در پ  طرح رياضت اقتصادی رأیگفتن

  .  ھزار نفر مشاغل خود را در بخش دولتی از دست خواھند داد٣٣٠دولت انگليس، 

    

   يتالياا

ا در شھر »  به برلوسکونیئی گو روز نه«زير عنوان   که ٢٠١٠ دسمبر ۵روز شنبه  در تظاھرات د، تنھ برگزار ش

د٣۵٠کنندگان را  برگزارکنندگان تظاھرات شمار شرکت. ھا ھزار نفر شرکت کردند رم ده  رآورد کردن ر ب زار نف .  ھ

از دو ماه پيش از طريق فيس بوک مردم را به تظاھرات فرامی نويسانی انجام شد که  اين تظاھرات به ابتکار وبالگ 

ه محل ۴ اتوبوس و ٧٠٠نويسان،  ھای اين وبالگ   به داده ءبنا. خواندند  ا ب ھای   قطار ويژه مردم را از سراسر ايتالي

  . تظاھرات رساندند

ق اينترنت ان ا از طري ازمان دھی آن تنھ ه س ام شدتظاھرات روز شنبه، اولين موردی بود ک ا. ج  ئیمبتکران راه پيم

ر  مردم را فراخواندند که در شعارھای خود خواھان استعفای نخست ا شوند٧٣ وزي اله ايتالي ن روز، .  س تظاھرات اي

شکل   از سوی اتحاديه ای ارزش «ھای چپ و حزب مخالف   ھای کارگری، احزاب و ت ا ايتالي ری آن را » ھ ه رھب ک

رار گرفت ھا قاضی معروف تحقيق در پرونده ورد حمايت ق ده دارد، م زرگ . ی فساد به عھ ران حزب ب گرچه رھب

ن حزب در ئیاپوزيسيون، يعنی حزب دمکراتيک، رسما از راه پيما  حمايت نکردند، ولی شمار زيادی از اعضای اي

  . آن شرکت داشتند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

وهروياروئی کنندگان به درگيری و  شعارھای اصلی تظاھرات ا ق ضائی  برلوسکونی ب یاي  ق ا برم در حال . گشت تالي

ضا تگاه ق ه ئیحاضر در دس تھم ب ا او م ی از آن ھ ه در يک ت ک ان اس کونی در جري ه برلوس ده علي ا دو پرون  ايتالي

به طور مشخص، اين اتھام متوجه برلوسکونی است که در . پرداخت رشوه به شاھدان يکی از تخلفات خود شده است

ه سود او شھادت نادرست   ھزار دالر رشوه پرداخت۶٠٠خود  گذشته به وکيل  جريان يک دادگاه در دھه ا ب  کرده ت

  . بدھد

ده ود پرون ی ش وط م کونی مرب اتی برلوس ف مالي ه تخل کونی.  دوم ب ای نخست فھرست در رده برلوس دان   ھ ثروتمن

  .  ای اين کشور در تصاحب اوست ايتالياست و بزرگ ترين کنسرن رسانه

يکی . ال قرار داده استؤ برلوسکونی را زير عالمت س  بيش از پيش اعتبار و وجھهراً اتھام ھمکاری با مافيا نيز اخي

ه ر ياز جنايت کاران عضو مافيا که به حبس ابد محکوم شده، روز جمعه در دادگاھی در ايتاليا شھادت داد ک  ویس ئ

ا را  از توافقی با برلوسکونی سخن گفته که به موجب آن برلوسکونی در صورت به ق١٩٩٣سال  يدن، مافي درت رس

 پيروزی برلوسکونی در انتخابات تالش رأی متقبل می شود که بئیس باند مافيائيدر مقابل ر. مورد حمايت قرار دھد

ه نخست ١٩٩۴چند ماه پس از اين توافق برلوسکونی وارد سياست شد و سال . کند يد  ب ا رس ری ايتالي ه او . وزي البت

  . ا تکذيب کرده استتاکنون ھرگونه ارتباط با مافيا ر

 ھا پيرامون رفتار  له اعتراض داشتند که جنجالأکنندگان در تظاھرات روز شنبه در ايتاليا، ھم چنين به اين مس شرکت

ه  ھای دولت او توجه و انتقاد برمی  و رويکردھای شخصی و جنسی برلوسکونی بيش از سياست  ه ب انگيزد، امری ک

دامات او هگفته منتقدان، تمرکز ببه . شود سود برلوسکونی تلقی می  ه اق ده ک  ماجراھای شخصی برلوسکونی سبب ش

  . نگيزد و واکنش الزم را برنيء مسخ قانون اساسی و دمکراسی اعتنارأیی سياسی ب در عرصه

 اکثريت ھوادار خود در مجلس قانونی را تصويب کند که مصونيت سياسی او رأیدو ماه پيش برلوسکونی کوشيد با 

ری مواجه می ئیداد و امکان تعقيب قضا ايش می را افز يش ت ا مشکالت ب رد  او را ب ن . ک ا اي الی ايتالي اه ع ا دادگ ام

  .  آن شدرأیقانون را ناقض قانون اساسی ايتاليا دانست و مانع اج

ه  نبه  روز س ان کسب ١۴ش يلويو برلوسکونی در جري روزی س مبر، پس از پي دگان رأی دس اد از مجلس نماين  اعتم

ریا ا، درگي شور روی داد يتالي ن ک ديدی در رم پايتخت اي ای ش ده.  ھ زاران تظاھرکنن ان ھ شمگين، در خياب ای   خ  ھ

  .  تاريخی مرکز شھر، به زدوخورد با پليس پرداختند منطقه

.  تن آنان ماموران پليس ھستند۵٧کم  ھا بيش از صد تن مجروح شدند که دست  ھا، در اين درگيری  به گزارش رسانه

اد، رأی کسب رأی بيش تر، تالش مخالفان دولت را در مجلس نمايندگان برأیبرلوسکونی توانست با چند   عدم اعتم

  . کنند  برخی از نمايندگان متھم میرأیمنتقدان او را به خريدن . با ناکامی روبرو سازد

ز  گيری در مجلس ايتاليا، تظاھرات و ميتينگ رأیھم زمان با  ی در مرک ود ھای مختلف زار شده ب پس از . شھر برگ

ه  رأی  اعالم نتيجه گيری، گروھی چند صد نفره از تظاھرکنندگان خشمگين از بقيه جدا شدند و تالش کردند خود را ب

  . آور به مقابله با آنان پرداخت ولی پليس با باتوم و گاز اشک . مجلس نمايندگان برسانند

اموران . داری و پليس را به آتش کشيدنددر پی آن، تظاھرکنندگان خشمگين خودروھای شھر آنان ھم چنين به سوی م

  . کردند ھای رنگ پرتاب  مرغ و کيسه  پليس تخم 

 ٣١۴ عدم اعتماد به برلوسکونی موافقت کرده و رأی تن با ٣١١ گيری در مجلس نمايندگان،  رأی تر در جريان  پيش

ه او  ن ب درأیت اد داده بودن ه.  اعتم کونی عصر س مبر١۴(نبه  ش برلوس ر ) دس ی ب ود را مبن شنھاد خ ر پي ار ديگ ، ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

رد) UDC(ھمکاری با حزب ميانه  ه پيوستن . به رھبری پير فرديناندو کاسينی تکرار ک ا گفت ک ر ايتالي نخست وزي

  . اين حزب به دولت ممکن است

ه اعتراضات،  ردر ادام زرگ ت ارگری اين اتحاديب ائل نقليتاليه ك دان وس اه و اداريا از كارمن ست و س ر ادارات يه پ

 دسمبر ٢٦به گزارش بی بی سی، . اضت اقتصادی دست به اعتصاب زدندياست ريدولتی خواست در اعتراض به س

داب٢٠١٠ ردم ايتالياضتی در اير ري از زمان اعالم ت ر از م زاران نف سترده يا، ھ ن كشور ھرروز در اعتراضات گ

ا سازمان دھی می يتالي در ایه كارگرين اتحادي توسط بزرگ ترةً  ھای اعتراضی عمدئین گردھمايا. شركت كرده اند

  . شود

وايه از كارمندان وسائل نقلين اتحاديا ا،ئیه از جمله قطار و خطوط ھ ست و س دان اداره پ ی ي كارمن ر اداره ھای دولت

د ه دولت از پ. خواسته است تا دست به اعتصاب بزنن ا آن ك دابيب ال ت ه اعم ود ك رده ب  یاراضتی بير ريش اعالم ك

ه دارد ده ادام ه صورت پراكن شور ضروری است، اعتراضات ب ه ك سری بودج اھش ك دان . ك اھرات كارمن در تظ

رچم ايتاليشھرداری صدھا شھردار از مناطق مختلف ا ه رنگ پ ان ھای ب ا روب ه روی سيتاليا به رم آمدند و ب نه يا ك

  . ت ابراز كردنداضتی دوليتی خود را از بسته ريت نارضايخود بسته بودند نھا

م روح.  شھرداری ھای محلی را نابود می كند،ر دولتي تداب:اپل، گفتئنو، شھردار نيرزا جروول ه يدر سطح شھر ھ

اھش ھزيستگاه منتظر قطار است نگران تاثيمثال دكتری كه در ا. ن مردم حاكم استيتی در بينی و نارضايبدب ه ير ك ن

روديدا كردن كار باي پیارنده كاری اوست و فكر می كند بيھا بر آ ه خارج از كشور ب ه نظر او از ا. د ب د يب ه بع ن ب

ه يتالير ايو برلوسكونی نخست وزيلويس. ا كم می شوديتاليمارستان ھای ايفرصت ھای كاری در ب ول ب ق معم ا، طب

ی رايك سو می خواھد قوانياو از . ز خود ادامه می دھدي انگجنجال برزندگی  د و ن مربوط به شنود تلفن ر كن  سخت ت

   .ش ببردينه ھا را پيگر ھر طور شده می خواھد برنامه كاھش ھنگفت ھزياز طرفی د

دان دولت و قطع استخدام ھای جديكأبرلوسكونی، ت اھش يد كرد باال بردن سن بازنشستگی كاھش حقوق كارمن د و ك

   .اج دارديا به آن احتيتاليری است كه اينه استان ھا تدابيھز

دئیيتاليادانش جويان ا ذا زدن ه اعتصاب غ ه .  در اعتراض به کاھش بودجه آموزشی اين کشور، دست ب پس از آن ک

وجھی  اھش بودجه آموزشی ت ه ک راض ب ن کشور در اعت ان اي دولت و مجلس ايتاليا به تظاھرات خيابانی دانش جوي

   .گيرندنکردند اين دانش جويان تصميم گرفتند اعتراضات خود را از طريق اعتصاب غذا پی ب

ا ١٣٠ مقابله با بحران اقتصادی با حذف یاردولت برلوسکنی در نظر دارد تا ب ا ت  ھزار شغل از نظام آموزشی ايتالي

   . ميليارد يورو از ھزينه ھای کشور بکاھد٩سقف 

يتر در کاخ کويريناله با جيورجيو ناپوليتانو، ر برلوسکونی که پيش  ر س ئ دار و گفتگو ک ا، دي ود، جمھوری ايتالي ده ب

  . ھم چنين از قول وی نقل کرد که انتخابات تازه مطلوب نيست

د .  خواھد به کار رياست دولت ادامه دھد ھنوز معلوم نيست برلوسکونی چگونه می ا معتقدن سيون ايتالي اعضای اپوزي

د که او قادر نخواھد شد با چنين اکثريت شکننده  د برلوسکون. ای حکومت کن و بوسی، متح ا اومبرت اکنون حت ز ت ی ني

د آ ھا حاکی از آن است که حزب راست پوپوليستی او می نظرسنجی. بارھا خواستار انتخابات تازه شده است  یار توان

  . بيش تری کسب کند

    

   ايرلند
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، ١٣٨٩ ]آذر[قوس ١۶ - ٢٠١٠ دسمبر ٧شنبه   کشورھای عضو اتحاديه اروپا، در نشست سه ]دارائی[ماليهوزاری 

ائی است .  ميليارد يوروئی ايرلند را به تصويب رساندند٨۵» نجات بسته « به اين ترتيب، ايرلند نخستين کشور اروپ

ا و صندوق . برد بھره می » ثبات يورو« ميليارد يوروئی ٧۵٠که از صندوق  ه اروپ شارکت اتحادي اين صندوق، با م

    .ان مالی شديد در يونان ايجاد شدالمللی پول، تابستان امسال پس از بروز بحر بين 

وامبر  ، راه تصويب بسته نجات ايرلند را اتحاديه اروپا و صندوق بينالمانبه گزارش خبرگزاری  المللی پول اواخر ن

دريج ب٨۵. امسال ھموار کرده بودند ه ت  حل بحران اقتصادی یار ميليارد يوروی تصويب شده، ظرف ھفت سال ب

  . خواھد رسيدکمرشکن ايرلند به مصرف 

ق شود  صورت مستقيم به بانک   ميليارد يورو از اعتبار بسته نجات قرار است به١٠ د تزري ده ايرلن . ھای تضعيف ش

رار است .  ھا راه خواھد يافت  ميليارد دالر به صورت سپرده به اين بانک٢۵عالوه بر اين،  ز ق د ني  ١٧دولت ايرلن

  . ھا قرار دھد  بانک  يور کمک در اختيارمليون ۵٠٠ميليارد و 

ا  د شد۵٠بودجه دولت ايرلند، ب ارد دالر تقويت خواھ ه أدر ت.  ميلي ر کشورھای عضو اتحادي م، عالوه ب ن رق مين اي

ا سال .  نيز سھم دارنديدناروپا، بريتانيا، دانمارک و سو ايرلند در مقابل متعھد شده است که کسری بودجه خود را ت

  .  درصد برساند٣ به زير ٢٠١۵

دھی  ه علت ب ن کشور ب ھای سنگين ، خود ديگر نمی  کمک مالی به ايرلند، زمانی ضرورت يافت که روشن شد اي

ا و  دوبلين، متعھد شده است که در برابر استفاده از کمک. تواند از بازارھای مالی وام دريافت کند  ه اروپ  مالی اتحادي

د ھای خود صرفه يارد يورو در ھزينه  ميل١۵ در مجموع ٢٠١۵المللی پول، تا سال  صندوق بين  ا از .  جوئی کن تنھ

  .  درصد برساند٣تواند کسری بودجه خود را به زير  اين طريق است که دولت ايرلند می 

د، ر٨۵نجات  ھم زمان با تصويب بسته  اما وروئی ايرلن ارد ي ي ميلي ورت، اعالم  س بانک ئ ا در فرانکف مرکزی اروپ

ادار بانککرد که اين بانک حاضر نيس ه موقعيت آن ت سرمايه بيش تری صرف خريد اوراق بھ د ک ائی کن ه   ھ ا ب  ھ

ه  پس از روشن شدن وضعيت وخيم اقتصاد ايرلند، بانک  .خطر افتاده است رار گرفت ک شار ق ر ف ا زي مرکزی اروپ

.  ايرلند دچار نشودھای اسپانيا کند، تا اين کشور نيز به سرنوشت سرمايه بيش تری صرف خريد اوراق بھادار بانک 

شنبه در فرانکفورت گفت که اسپانيا و پرتقال بايد بحران بدھی خود را  س اين بانک روز سه ئياما جان کلود تريشه ر

    .تا حد امکان خودشان حل کنند

اکنون مبانک مرکزی اروپا، از ماه  رده است۶٧ه امسال ت ادار ک د اوراق بھ ورو صرف خري ارد ي ير.  ميلي ن ئ س اي

ادار اعالم نکرد  سرمايهیارک، سقفی ببان ار  وی در عين .  گذاری در اوراق بھ ه اعتب ات «حال گفت ک صندوق ثب

ار تع٧۵٠به نظر تريشه،  .نيز نبايد افزايش يابد» يورو ورو اعتب ده بيي ميليارد ي افی یارن ش ورو ک ات ي  صندوق ثب

  . است

ر در ا ه صرفه جودر دوبلين پايتخت جمھوری ايرلند، ده ھا ھزار نف ه برنام راض ب ه راه ئیعت ت، دست ب  ھای دول

ه در تالش .  ھاستئیافزايش ماليات ھا و کاھش ھزينه ھای عمومی از جمله اين صرفه جو.  زدندئیپيما ن برنام اي

  .  در خواھد آمدء کاھش بدھی ھای کالن دولت ايرلند به اجرایارب

 دولت، موجب بی ئیند می گويند برنامه چھار ساله صرفه جواتحاديه ھای کارگری که اين تظاھرات را ترتيب داده ا

د د ش ا. کار شدن نود ھزار نفر خواھ ن راه پيم ائیاي ته راه پيم ز از يک رش راض آمي ين تظاھرات اعت ائی، اول  ئی ھ

  . است که در سراسر جمھوری ايرلند صورت گرفت
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   جمھوری چک

ه سياست صرفه٨٩ ]آذر ماه[قوسواسط ھای دولتی و عمومی در جمھوری چک، ا کارمندان بخش    ، در اعتراض ب

د ه اعتصاب زدن ه گزارش . جوئی اقتصادی دولت دست ب ل يورونيب دارس و ادارات در جمھوری چك تعطي وز، م

   .ھا دست به راه پيمائی زدند ھا ھزار تن در خيابان  شدند و ده 

ه برناھوری چک اعالم کرد، دولت وزير جم ، نخست»پتر نکاس« ه صرفه ش ب د  جوئی  م د خواھ صادی پايبن ھای اقت

  .  شود  درصد از حقوق کارمندان کاسته می١٠ماند و 

   . ھزار کارمند نھادھای دولتی در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت دست از کار کشيدند١٢٠گفته شده كه بيش از 

ه  طبق گزارشات، بسياری از بيمارستان وزه  ھا، کتابخان ا، م ا، ادار ھ ومی در جمھوری  ه  ھ ز خدمات عم ا و مراک ھ

   . سال گذشته است٢٠اين بزرگ ترين اعتصاب سراسری در جمھوری چک طی . چک تعطيل بودند

    

   امريکا

صادی  ه ھای طرح محرک اقت ده برنام االت متح ر کنگره اي ايمز، اگ ارد دالری را ٧٨٧به گزارش نيويورک ت  ميلي

   . در ھفته ھای آينده شغل خود را از دست می دھندامريکاتمديد نکند ده ھا ھزار نفر از مردم 

سيلوانيا، ١٢ش از ي برآورد می شود، ب؛طبق برآوردھا اگر طرح محرک اقتصادی پايان يابد ارگر در پن  ٢٦ ھزار ک

دامريکاھزار کارگر در ايلينويز و ھزاران نفر در ديگر ايالت ھای  ان .  شغل شان را از دست بدھن جمھوری خواھ

   .اره از منتقدين اين برنامه ھای تزريق پول بوده اندھمو

ی ب ن کمک ھای دولت ا از اي اری در ايالت خود یاراما فرمانداران جمھوری خواه در برخی ايالت ھ ی ک اھش ب  ک

   .استفاده کرده اند

ه در صيبا توجه به متصل بودن اقتصاد اياالت متحده به اقتصاد نئوليبرال جھانی پ ورت گسترش ش بينی می شود ک

د سری ياب ز ت داوم . بی کاری در اياالت متحده، تبعات آن به ديگر اقتصادھای نئوليبرال در اروپا و آسيا ني در نتيجه ت

اتاثيرات بحران اقتصادی جھان بر بانک ھا و مراکز مالی  ه طور رسمی امريک ن کشور ب ، شش بانک ديگر در اي

ل شده در امريکای اين شش بانک در در پی ورشکستگ. ورشکستگی خود را اعالم کردند ، شمار بانک ھای تعطي

   . بانک افزايش يافته است١٥٧ تاکنون به ٢٠١٠اين کشور از ابتدای سال 

بنا به تازه ترين گزارشات منتشره، کارشناسان اقتصادی اعالم کردند افزايش بی کاری و کسری بودجه نيز به شدت 

ازار مسکن در سساؤم. امريکا را تھديد می کنداقتصاد  الی کوچک و ب الی و امريکات م ا مشکل م ان ب م چن ز ھ  ني

   .اقتصادی مواجه اند و احتمال ورشکستگی بيش تر مراکز مالی در اين کشور وجود دارد

    

   روسيه

ردارد  مدرنيزه کردن اقتصاد و تثبيت قيمتیار بئیھا مدوديف، به مردم روسيه وعده داد که گام  ا ب ه.  ھ ه گفت   وی، ب

ورم  س ئير.  اصالحی خواھد شد  ھای دولتی صرف برنامه از اين پس نيمی از ھزينه جمھوری روسيه گفت که نرخ ت

  .  درصد باشد٩رود که نرخ تورم امسال حدود  انتظار می . را در سه سال آينده به زير پنج درصد کاھش خواھد داد

در حال حاضر در . ی چھار درصدی برخوردار باشدبينی کرد که روسيه امسال از يک رشد اقتصاد مدوديف، پيش 

ی دو مليونروسيه پنج  ون بی کار وجود دارد، يعن ان در سال ملي صادی جھ الی و اقت ه بحران م انی ک ر از زم م ت  ک
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د.  در اوج خود بود٢٠٠٩ اری دھن ه. او، از کشورھای غربی خواست که روسيه را در مسير مدرنيزه شدن ي ه گفت   ب

  . رسانی باشد تواند بخشی از اين کمک وری و دانشمندان متخصص می آ او، تبادل فن 

رد سئير ضا.  جمھوری روسيه، ھم چنين به فساد اعالم جنگ ک ات ق ا در ئیاو مقام ا مافي ه ب رد ک تھم ک  روسيه را م

ر پ او گفت ميزان جريمه. گيران شد مدوديف خواستار مجازات شديد رشوه . ارتباط ھستند د صد براب ولی باشد  ھا باي

تار تغ. شود که بابت رشوه گرفته می  ار ييمدوديف، ھم چنين خواس ساد مھ ق ف ن طري ا از اي ی شد ت ر سفارشات دولت

  . شود

ه «:  جمھوری خود ارائه داد و گفت  مثبتی از سه سال رياست ھم ترازنامهمدوديف، روي يه را ب اين زمان جايگاه روس

يه را کمرنگ و  سئيرانی ر عکس، مفسران سخنهولی ب. »عنوان يک قدرت جھانی مدرن تثبيت کرد  جمھوری روس

  . اند ضعيف ارزيابی کرده 

يرانی رسخن دگان حوزه  سئ ن از نماين زار ت ر ھ اله در براب نتی ھر س ه طور س يه، ب وری روس ای سياست،   جمھ ھ

ی و اقتصاد، فرھنگ و غيره انجام می  م سياست داخل سائل مھ ز تکامل گيرد و گزارشی است درباره م  خارجی و ني

  . اقتصادی کشور

    

  

   چين

ن پين در سالی که گذشت از لحاظ توليچ د از ايد ناخالص داخلی از ژاپ ده يشی گرفت و بع ا، دوميمرااالت متح ن يک

اال و حجم عظين به عنوان نخستين تحول، با نقش چيا. اقتصاد جھان شد ان در صدور ک یم داراين قدرت جھ  ھای ئ

  . ش دادي نفوذ خود را در عرصه جھانی به شدت افزاارزی آن، دامنه

ای ديگرش، دچار يچ ه رقب سبت ب صاديش ن ودن وضع اقت ر ب ن که بزرگ ترين ذخيره ارزی را دارد و با وجود بھت

زار و ينزد. تورم شده است ز از بحران . ره ارزی دارديورو ذخيارد يلي م٦٥٠ك به دو ھ ن وجود، چين ني ا اي ا ب ام

   . بی نصيب نمانده استاقتصادی جھانی

ون جيابائو، نخست وزير چين يک روز پس از آن که بانک مرکزی اين کشور نرخ بھره را باال برد، در گفتگوی 

   . به مردم قول داد دولت او تورم را مھار کندئیراديو

سنخست وزير چين گفت او به عنوان يکی از رھبران عمده ت، م ن اطميؤ دول ردم اي ه م ان را می وليت دارد و ب ن

   .داشته شودد که قيمت ھا در سطح معقولی نگاھدھ

ود و  ته ش ا کاس زان وام دھی بانک ھ ا از مي رد ت اال ب بانک مردمی چين، اخيرا نرخ بھره را يک چھارم درصد ب

   .در ماه ھای اخير اين دومين بار است که بانک مرکزی چين نرخ بھره را باال می برد. تورم نيز مھار گردد

    

   ان شبه جزيره کرهبحر

واره آلت دست دولت ھای ]کره[کوريااز دوران تقسيم شبه جزيره  ه ھم ن منطق ردم اي وبی، م مالی و جن ره ش ه ک ، ب

   .قدرت مند جھانی بوده اند

Bildunterschrift :ره مالی، روز  ک ومبر ٢٣ ش اه ن وس ٢ - ٢٠١٠ م ره١٣٨٩ ]آذر[ق ون ، جزي ره  يئ گ ک    پيئون

ه دو غيرنظامی شدان کردگلوله بارجنوبی را  ره.  و باعث مرگ چھار شھروند اين کشور، از جمل وبی دا ک  یار جن

  .  مورد مناقشه دو کشور در دريای زرد استئیپايگاھی در اين جزيره در نزديکی مرز دريا
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د  جنوبی ھم به آتش توپخانه ھمسايه نيروھای نظامی کره يم .  شمالی پاسخ دادن ه ک د ک دای يونگ، پس از آن اعالم ش

اره  وزير دفاع کره جنوبی، پس از انتقادھای شديد بر سر واکنش ضعيف ارتش به اقدام کره مالی از سمت خود کن  ش

رده است ری ک ره. گي ربازان ک شور، س ن ک رفرماندھی ارتش اي زارش س ه گ وبی  ب ه آتش ١٣ جن خ ب ه در پاس  دقيق

  . اند  شمالی تعلل کرده ۀي توپخانه ھمسا

راه چندی پيش يک ک ه ھم ن کشور ب ه اي ای زرد غرق شد ک اشتی جنگی کره جنوبی در دري ره شمالی را امريک ، ک

اما چين و روسيه از محکوميت کره شمالی خودداری و خواستار تحقيق بين المللی درباره . عامل غرق آن اعالم کرد

  . غرق ناو جنگی چئونان شدند

ا ١٣٨٩ ]آبان[عقرب ٧ك شنبه يكا روز يمرااالت متحده يكره جنوبی و ا ار روزه ای را ب ، مانور نظامی مشترك چھ

او جنگ٢٠شركت حدود  او ھواپي و ی ن ه ن ابر يا كشتی از جمل نگتن«م ا و حدود ي ھواپ٢٠٠ز يو ن» جورج واش  ٨م

زاری ا. ای زرد آغاز كردنديھزار پرسنل خدماتی در در ردن برگ وم ك ا محك انور، آن را تحريكره شمالی، ب ك ين م

د يكأكی مرز خود تيكا در نزديمران ھم بر نگرانی از برگزاری مانور نظامی مشترك كره جنوبی و يچ. انستكننده د

   .ك نشودين كشور نزدي ای ھشدار داد كه به آب ھای مرزامريکا ئیايروی دريكرده و به ن

د، ھر دو طرف در حال طرحؤمس زی ب والن اين رزمايش اعالم کردن ايش یار ري ام رزم ا  انج ا یئھ اه ي ن م  در اي

   . اند  ھستند، گرچه جزئيات ھنوز قطعی نشده٢٠١١ سال  اوايل

ال  ه از س مالی ک ره ش ش٢٠٠٦ک ی را آزماي اکنون دو بمب اتم ا ی ت ه ب ری در رابط الم خب ا اع رده است، ب ام ک  انج

د در  اين تجھيزات به گفته متخصصين می .  ھا را افزايش داد ای جديد تنش تجھيزات ھسته  ورد توان وم م د اوراني تولي

ره با توجه به بحران .  ای مورد استفاده قرار گيرد ھای ھسته نياز در ساخت سالح  ره، ديپلمات  ھای اخير شبه جزي  ک

رد یار يافتن زمينه مشترک بیارھا ب ھای سازمان ملل و ساير ديپلمات   رار گي  اين که پيونگ يانگ مورد مجازات ق

   .در تالشنديا مذاکرات جديدی آغاز شود 

ه امضاء   آتش  با قطعنامه١٩۵٣جنگ دو کره در سال  ان دو کشور ب رارداد صلحی مي بس پايان يافت اما تا امروز ق

ره. نرسيده است ا دولت ک ه رسميت نمیئی شمالی مرزھای دري رد، ب يم ک د ترس ل متح ازمان مل ه س ان را ک    آن زم

  . شناسد

    

   ھزار انسانج و آوارگی ده ھا عاناآرامی در ساحل 

شکيل  ه ت د و ب  دولت موازی و سوگند ٢بحران داخلی ساحل عاج که بعد از انتخابات ماه گذشته اين کشور شروع ش

ه٢ اتفاق در ٢جمھور منجر شد، با  س ئي ر٢ھم زمان  اد منطق روز جنگ ئ   روز اخير ابع ال ب ون احتم ی يافت و اکن

   .داخلی در اين کشور شدت گرفته است

ن در پی گستر ر از شھروندان اي زار نف ارده ھ رفتن چھ اه گ ل متحد از پن ازمان مل ش تنش سياسی در ساحل عاج، س

  . کشور در ليبريا خبر داده است

اده می ئی پذيرایاريک سخنگوی سازمان ملل متحد به بی بی سی گفته است اين سازمان ب اه جو آم زار پن  از سی ھ

  . اتارا نامزد مخالفان دولت ھستندبيش تر آوارگان از طرفداران آالسان و. شود

ی  ناخته است ول ه رسميت ش جامعه بين المللی واتارا را به عنوان برنده انتخابات رياست جمھوری در ساحل عاج ب

يلورا باگبو، ر دئ درت خودداری می کن ال ق ن کشور از انتق ه تقلب در . س جمھوری اي ارا را ب داران وات اگبو طرف ب

   .انتخابات متھم کرده است
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د، از  ه ان اه گرفت ا پن ه در ليبري رادی ک ر اف يش ت به گفته سخن گوی کميسياريای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد، ب

  . به گفته او اين افراد نگران گسترش خشونت در کشور ھستند. روستائيان مناطق غربی ساحل عاج ھستند

دارھبران کشورھای غرب  د در صورت ع اگبو ھشدار دادن ه ب ا ب دفريق د ش ا او برخورد خواھ ری ب اره گي ه . م کن ب

  . گزارش سازمان ملل متحد، حدود يک صد و ھفتاد غيرنظامی در خشونت ھای جديد در ساحل عاج کشته شده اند

نيروھای مسلح ساحل عاج، ھم چنان از باگبو حمايت می . بيش تر موارد قتل به ارتش اين کشور ارتباط پيدا می کند

  . کند

دواتارا در ھت د از او محافظت می کنن ل متح ازمان مل افظ صلح س اگبو از . لی در ابيجان مسقر است و نيروھای ح ب

ده ھزار نيروی صلح سازمان . سازمان ملل متحد و فرانسه خواسته است نيروھای خود را از ساحل عاج خارج کنند

  .  کرده استملل متحد در ساحل عاج مستقر ھستند و اين سازمان با درخواست باگبو مخالفت

  . انتخابات ماه نومبر با ھدف ايجاد اتحاد ملی در کشور جنگ زده ساحل عاج برگزار شد

ارا و مسيحی  ری آالسان وات ه رھب سلمانان شمال ب ان م ی مي اين کشور ھشت سال است شاھد درگيری و جنگ داخل

  .  در جھان استساحل عاج بزرگ ترين توليدکننده کاکائو. ھای جنوب به رھبری لورا باگبو است

    

  

   کشيده شدن جنگ به پاکستان

 اين کشور به منطقه قبايلی مھمند در شمال غرب ئیمقامات پاکستان می گويند حمله ھليکوپترھای توپدار نيروی ھوا

  . اين حمله با پشتيبانی آتش توپخانه صورت گرفت. پاکستان، موجب کشته شدن چھل شورشی شده است

ان ٢٠١٠ دسمبر ٢۴روز گذشته  ، اين منطقه که در نزديکی مرز افغانستان قرار دارد، صحنه حمالت نيروھای طالب

  . به پنج پست بازرسی بود که در جريان آن شماری از نيروھای طالبان و يازده سرباز ارتش پاکستان کشته شدند

  . ين عمليات کشته شدندسخن گوی طالبان در مھمند، به بی بی سی گفته بود تنھا دو نفر از اعظای طالبان در ا

ذار ئی نيروی ھوادسمبر ٢۴حمله تالفی جويانه   پاکستان به مناطق قبايلی مھمند، چند ساعت پس از حمله يک بمب گ

يش .  در شمال غرب پاکستان استړانتحاری زن، در منطقه باجو شته و ب ر ک م چھل نف در اين حمله انتحاری دست ک

  . از شصت مجروح شدند

 دريافت سھميه یارری که برقع پوشيده بود بمبی را که با خود داشت در ميان صدھا بی خانمان که ببمب گذار انتحا

انی در شھر خار ئیمواد غذا ذا در مک اجو( توسط برنامه جھانی غ ه ب ستان جمع ) ړدر منطق در نزديکی مرز افغان

  . الف استقربانيان از اعضای قبيله ای بودند که با طالبان مخ. شده بودند منفجر کرد

مناطق مرزی شمال . گفته شده که اين اولين بار است که در پاکستان يک زن به بمب گذاری انتحاری دست زده است

  . غرب پاکستان که از پايگاه ھای اصلی طالبان و القاعده محسوب می شود، اخيرا صحنه حمالت متعددی بوده است

 
  


