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انگليس و حواشي خروج از اتحاديه اروپا

٭ رهب��ر انق�لاب در ديدار مس��ئوالن و محققان
س��تاد توسعه علوم و فناوريهاي شناختي :شتاب
اتحاديهاروپاازبزرگتريناتحاديههايياستکهدرجهانمعاصرشکلگرفت.ايناتحاديهاهدافمتعددسياسي،
حركت علمي كشور نبايد كاهش يابد
فرهنگي ،امنيتي و اقتصادي داشت که از مهمترين اهداف اقتصادي اين اتحاديه ،چاپ يک واحد پولي مشترک بين
مالي
چهارگانه
٭ رئيسجمهوري :با تصويب لوايح
کشورهاي عضو بود تا بتواند در بازار تجارت جهاني با دالر مقابله كنند. ..يورو ،جايگاه چشمگيري در مبادالت جهاي
پيدا كرد ،اما هيچگاه نتوانست جاي دالر را در تجارت جهاني اشغال كند .يکي از عمدهترين عواملي که ارزش دالر
و بانكي توطئه آمريكا خنثي ميشود
٭ جهانگيري مع��اون اول رئيسجمهوري :دامن را در بازار تجارت جهاني اينگونه ثابت و بيرقيب نگه داشته است ،بازار انرژي و بخصوص بازار نفت است.عربستان
بهعنوان يکي از عمدهترين کشورهاي صادرکنند ه نفت طي يک قرارداد با آمريکا به توافق رسيدند که واحد پولي
جمهوري اسالمي را از فساد پاك كنيم
دالر را در بازار مبادله نفت بپذيرد و در مقابل آمريکا از حکومت آل سعود حمايت سياسي كند.
٭ معصومه ابتكار معاون رئيسجمهوري :انقالب
اسالمي حضور فعال زنان درجامعه را تثبيت كرد اتحاديه اروپا با چاپ واحد پولي يورو توانس��ت اين ش��ديدتر بود ،ت��ا اينکه طرح خروج اين کش��ور به
٭ بندپي اس��تاندار تهران :صدور مجوز س��اخت و پ��ول را به دومي��ن پول با اعتب��ار در جهان معرفي همهپرس��ي گذاشته ش��د و ش��هروندان بريتانيا با
ساز در حريم پايتخت ممنوع است
كن��د .عالوه بر آن نقش صنايع مدرن کش��ورهاي اکثري��ت  52درصد به طرح خروج اين کش��ور از
٭ اتحاديه اروپا عربس��تان را در فهرست دشمنان اروپايي و باشگاههاي فوتبال در اعتباردهي اين پول اتحاديه اروپا رأي مثبت دادند.بياعتمادي بزرگي
امنيتي خود قرار داد
بينهايت اثرگذار بود .با توجه به اينکه کش��ورهاي در نزد بريتانياييها نسبت به اتحاديه به وجود آمده
٭ راغفر اس��تاد دانش��گاه :تصميمات ارزي دولت عض��و اتحاديه اروپا داراي س��اختارهاي اقتصادي ب��ود .در بريتانيا ،بيکاري افزاي��ش يافته بود و اکثر
 300هزار ميليارد تومان رانت ايجاد كرد
مش��ابهاند ،توليد ناخالص داخلي ،درآمد س��رانه ،کارگران از کش��ورهاي اروپاي ش��رقي و به بريتانيا
٭ پيمان��كاران نظامي روس��يه ب��راي حفاظت از مي��زان اش��تغال و نرخ بي��کاري در اين کش��ورها آمده بودند که موجب کاهش اشتغال ،کاهش توليد
׳׳مادورو׳׳ در كاراكاس مستقر شدند
يکسان نيس��ت.اقتصاد کش��ورهاي اروپاي غربي ملي و کاهش درآمد در بريتانيا ش��ده بود.در واقع
اشراف
اتمي:
انرژي
٭دكترصالحي،رئيسسازمان
مانن��د فرانس��ه ،آلم��ان و بريتانيا که کش��ورهاي گفته ميش��ود هدف اصلي رأي مثبت بريتانياييها
به فناوري هس��تهاي از بزرگترين دس��تاوردهاي بيشتر صنعتياند ،متفاوت است با کشورهايي چون به ط��رح خ��روج؛ جلوگي��ري از مهاجرت،کمبود
نظام اسالمي است
اس��پانيا ،پرتغال و يونان که درآمد اقتصاديش��ان مسکن و کاهش مزد کارگري بود..
هيچ
قضاييه:
قوه
اطالعات
فناوري
٭ رئيس مركز
رأي به خروج از اتحاديه پيامدهاي واکنشي صريح
بيشتر وابسته به خدمات توريستي است.
كس قائل به بسته شدن فضاي مجازي نيست
کننده مزاياي هم داش��ته است .واکنشهاي لفظي و نژادي فراواني
اتحاديه اروپا از بدو تأسيس ،تسهيل 
٭ در مراكز عمومي تجهيزات كاهش مصرف آب ف��راوان ميان کش��ورهاي عضو اي��ن اتحاديه بود مشاهدهشد،چونکارگرانسايرکشورهاياتحاديه
رايگان نصب ميشود
که مهمترينش��ان آزادي اش��تغال ،لغو تعرفههاي با مزد حداقل کار ميکنند و بيشترش��ان بخصوص
٭ وزي��ر نف��ت :يك مخزن نفت��ي جديد درجزيره گمرکي ،آزادي رفت و آمد و عدم نياز به ويزا براي در امر زراعت ،متخصصتر نيز هستند.
مينو كشف شد
ش��رايط اقتص��ادي اتحادي��ه ،ورود آزادانه کاال،
شهروندان کشورهاي عضو بود.
٭ وزير ارتباطات :سياستهاي فيلترينگ بازنگري کش��ورهاي بنيانگذار اين اتحادي��ه از ابتدا آلمان ،س��رمايه و نيروي کار بود که با خروج ديگر از اين
ميشود
فرانسه،هلند،بلژيكبودند،امابعدًاسايرکشورهاي ش��رايط خبري نيس��ت اما تأثيرات خروج بريتانيا
بوش��هر
نيروگاه
3
و
2
واحده��اي
ري��زي
٭ بت��ن
اروپايي نيز به اين اتحاديه پيوستند..اتحايه اروپا در بلند مدت اس��ت؛ يعني زماني در حدود بين بيست
تابستان آغاز ميشود
آينده .اما با اين خروج ميزان

سالهاي ابتدايي پيشرفتهاي قابل مالحظهاي داشت تا بيست و پنج س��ال
٭ دومين س��فير زن اي��ران بعد از پيروزي انقالب و توانست اکثر مادههاي توافق شده را به مرحله اجرا سرمايهگذاري خارجي در بريتانيا به شدت کاهش
منصوب شد
در آورد ،اما آن س��الها زياد دوام نياورد .بحرانهاي ميياب��د .چون قبل از اين اگر ي��ک تاجر چيني در
٭ طب��ق مصوب��ه مجل��س :حض��ور دول��ت در مالي يونان ،اسپانيا ،پرتغال و ايتاليا ،بهار پرشکوفهي لندن س��رمايهگذاري ميکرد ،هدفش اين بود که
خودروسازي پايان مييابد
اقصاد اروپا را کم کم به س��وي پژمردگي کش��اند .بتواند با  27کش��ور ديگر ب��دون تعرفهي گمرکي
شد
اعالم
درصد
٭ نرخ تورم دي ماه 20/6
بحرانهاي اقصادي در اين کشورها هر سال افزايش مبادله کند..ولي گويا رسمهاي اقتصادي اين است
٭ وزي��ر صنعت :خودروس��ازان تا انجام تعهدات يافت و طبق توافق کشورهاي عضو ،اعضا همه ساله که هر کش��وري که وضع اقتصادياش خوب شد،
قبلي حق پيش فروش ندارند
مبلغي را براي جبران کس��ري مالي به کش��ورهاي اق��دام به جدايي ميکند و اکنون که بريتانيا اقتصاد
٭ بهزيس��تي طرح جامع س��اماندهي كودكان كار دچار بحران مس��اعدت ميکردند که بيشترين بار پوياتري نسبت به س��اير کشورهاي اروپايي دارد،
خيابان را آماده كرد
اقدام به اين امركرده است.
را آلمان ،فرانسه و بريتانيا ميکشيدند.
٭ جليق��ه زردهاي فرانس��ه در يازدهمين ش��نبه از س��ال  2004به اين سو طرحهاي متعددي براي در چنين شرايطي خروج کشور ثانوي ممکن است
اعتراضها به خيابان آمدند
خروج اين کش��ور ها از بح��ران ،بويژه يونان به کار به اروپاي دو قطبي منجر شود که از لحاظ امنيتي به
٭ طوالنيتري��ن تعطيلي دولت آمريكا به صورت گرفته ش��د تا اين کش��ورها را نجات دهد .اما هيچ ش��دت به ضرر اروپا خواهد بود.البته اروپا رياضت
ِ
موقت پايان يافت
سياس��ت
يک از اي��ن طرحه��اي نجات مال��ي ،نتيجهبخش سياس��ت اقتص��ادي ن��دارد ،در مقابل
٭ تركيه :با دولت بشار اسد در تماس هستيم
نب��ود .بدهيهاي مالي يونان ،اس��پانيا و پرتغال همه تزري��ق روزانه  60ميليون يورو که خود سوس��يال
٭ آمريكا از روس��يه درباره كره شمالي درخواست س��اله افزايش يافت .انتقادها از سوي بنيادگراها و دموکراتترين سياست اقتصادي است ،با توجه به
كمك كرد
عدهاي از ش��هروندان بعضي از اين کشورها نسبت اينکه اکثريت اقتصاد اروپا رفاهي است ،دارد.
٭ مركل به وجود نابرابري در آلمان اعتراف كرد ب��ه سياس��تهاي اقتص��ادي موجود آغاز ش��د .اين ام��ا م��ردم بريتانيا در اي��ن رفراندوم به س��خنان
٭ پادشاه جديد مالزي معرفي شد
اعتراضها در بريتانيا از س��اير کش��ورهاي اروپايي سياستگذارن اقتصادي هيچ توجه نکردند ،چون
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