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  رد صالحيتها

  
  چهار وزير مامور بررسى شدند : کروبى 

   ٢٠٠۴ ژانويه ٢٧ برابر با ١٣٨٢هفتم بهمن : تهران ، ، ايرنا 
  در جلسه : رييس مجلس شوراى اسالمى روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اعالم کرد 

  بر معظم انقالب اسالمى مقررشد چهار وزير مامور بررسى ديشب سران قوا با ره
  .حوزه هايى شوند که در انها امکان رقابت براى کسب کرسيهاى مجلس وجود ندارد

  قرار شد در يک الى دو روز اينده با تفاهمى که ميان : "مهدى کروبى گفت 
  شکل از شوراى نگهبان و روساى دو قوه مقننه و مجريه وجود دارد، کميته اى مت
  ". اين وزيران تشکيل شود تا مشکل به نحو مقبول و مطلوبى حل شود

  اسحاق . على يونسى وزيراطالعات در صدر اين کميته است : "وى گفت 
  جهانگيرى و محمد شريعتمدارى وزيران صنايع و معادن و بازرگانى هم عضو 

  کميته بيژن زنگنه نيز به پيشنهاد برخى دوستان به عضويت اين . هستند
  ". درامد

  جلسه ديشب نتايج خوبى داشت ، تاکيد کرديم که حتى اگر: کروبى اظهارداشت 
  قرار باشد برخى از اعضا کارهايشان را کنار بگذارند اين مساله را بررسى 

  . کنند و به نتايج خوبى برسند
  دو شب پيش جلسه اى با اقاى "رييس مجلس در پاسخ به سوال ديگرى گفت که 

  ." بير شوراى نگهبان داشتيم که ان جلسه نيز به نتايج خوبى منجر شدجنتى د
  دران جلسه چند نفر از متحصنين "خبرنگار صدا و سيما از کروبى پرسيد که 

  " تاييد شدند؟
  ۵٠٠به ما گفتند تاکنون حدود . ما درباره همه صحبت کرديم "کروبى پاسخ داد

  ". ع بهتر مى شودنفر تاييد شده و وعده دادند که به مرور وض
  خواست ما اين است ، انچه که سند زنده و قانون پسند دارد: وى تصريح کرد 

  انچه که غيرقانونى رد شده ، . که بايد رد شود مورد حمايت و دفاع ما نيست 
  . بايد برگردد

  ايا محدوده زمانى نيز براى فعاليت "خبرنگارى از رييس مجلس پرسيد که 
  " چهاروزير، در نظر گرفته شده است ؟اين کميته متشکل از 

  سخن همه مسووالن اين است که در يک الى دو روز : رييس مجلس پاسخ داد 
  . اينده بايد نتايج خوبى حاصل شود يعنى تا اخر وقت روز پنجشنبه 

  خبرنگاران از رييس مجلس درباره جزئيات سخنان نماينده بوئين زهرا که 
  . خبرداده بود ، سوال کردند نماينده ۴٠از تاييد صالحيت 
  عليخانى نظر خودش را گفته اطالعات دقيقى ندارم ولى ما: کروبى پاسخ داد 

  . رقم تعيين نکرديم از ان طرف هم رقم نشنيديم . درباره همه صحبت کرديم 
  محمد رضا خاتمى گفته است اگر شوراى " خبرنگارى از رييس مجلس پرسيد

  " برگزارى انتخابات را مى گيريم ؟نگهبان کوتاه نيايد ما جلوى 
  . او چنين چيزى نگفته است : کروبى پاسخ داد 

  ايا احتمال تعويق انتخابات وجود "رييس مجلس در پاسخ به اين پرسش که 
  . نظر ما اين بود که با اين وضع رقابت جدى وجود نخواهد داشت : ، گفت "دارد؟

  سيارى از حوزه ها امکان رقابت اين حرف قبلى ما است االن هم مى گوييم در ب
  . نيست 

  . برگزار مى شود) فوريه ( ٢٠انتخابات مجلس ايران اول اسفند 
 

   داوطلب تاييد صالحيت شده اند 650: سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران اعالم کرد
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  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7سه شنبه 
نفر از داوطلباني که در از نتيجه بررسي صالحيتشان  650تاکنون : سخنگوي شوراي نگهبان اعالم کرد

 نفر از آنان به وزارت کشور 461به شوراي نگهبان شکايت کرده بودند تاييد صالحيت شدند که اسامي 
  . اعالم شده است 

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم عزيزي در جمع خبرنگاران اعالم کرد به دنبال شکايت داوطلباني که در 
قبلي رد صالحيت شده و يا صالحيت آنها احراز نشده است شوراي نگهبان با دقت در بررسي  مراحل 

مجدد صالحيت آنان و بازبيني اسناد و مدارک و دالئل و همچنين مالقات حضوري و بررسي هاي 
 نفر به وزارت کشور اعالم شده و بقيه 461 نفر از آنان تاييد صالحيت شده اند که اسامي 650تکميلي 

  .نيز اعالم مي شود
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينکه روند بررسي و اعالم اسامي کساني که در روزهاي آينده 

اسامي اين افراد به تدريج به وزارت کشور اعالم : تاييد صالحيت مي شوند ادامه خواهد داشت افزود
  .مي شود تا به اطالع داوطلبان عزيز برسد

بان با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان تمام همت و تالش خود را به منظور تاييد عضو حقوقدان شوراي نگه
صالحيت داوطلباني که شرايط قانوني الزم را داشته و فاقد مانع قانوني مي باشند بکار رفته است 

اظهار داشت اعضاي شوراي نگهبان با تالش خستگي ناپذير در جلسات صبح و بعد از ظهر و شب دالئل 
  .دات را مالحظه کرده و با دقت اظهار نظر مي کنندو مستن

عزيزي مبنا و مالک رسيدگي به صالحيت داوطلبان را عمل دقيق به فرمايشات مقام معظم رهبري 
دانست و اضافه کرد اعضا اين شورا عمل به رهنمودهاي معظم له را برخورد الزم دانسته و بر همان 

و با رعايت عدالت و حقوق مردم عمل مي کند و اطمينان مبناي احراز عرفي و عقاليي و استصحاب 
دارد اجراي فرمايشات راهگشاي مقام معظم رهبري هدايت گر و مايه آرامش و اطمينان در جامعه مي 

  .باشد
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينکه اين شورا براساس قانون اساسي که ميثاق ديني و 

براي شوراي : عنوان امين مردم نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد گفتملي مردم عزيز مي باشد به 
نگهبان بعنوان نهادي مستقل و بي طرف هيچ تفاوتي نمي کند که چه فردي با چه گرايش سياسي به 

  .مجلس راه يابد و صرفا عمل به قانون را شاخص اصلي حرکت خود قلمداد مي کند
ينکه اين شورا هيچ توجهي به گرايشات و ساليق سياسي سخنگوي شوراي نگهبان با تاکيد بر ا

ولي پس از اظهار نظرهايي که در اين خصوص : داوطلبان در بررسي صالحيتها نداشت است اضافه کرد
مطرح شد بررسي هايي از فرمهاي ثبت نامي و اظهارات داوطلبين و يا مطلعين بعمل آمد و مشخص 

اي مختلف سياسي در حوزه هاي انتخاباتي مي باشند و شد تاييد صالحيت شدگان داراي گرايش ه
  .زمينه براي رقابتي سالم و قانونمند و آزاد فراهم است و در اين خصوص جاي هيچ گونه نگراني نيست

 
   فاجعه ملي-زلزاه بم

  
  بم، امدادي آه نرسيد

  2004 ژانويه 28 -1382 بهمن 8 چهار شنبه -شرق: معصومه انصاريان
 دي، با تعدادي از اعضاي انجمن نويسندگان آودك و نوجوان و سه نفر از اعضاي ٢۴چهارشنبه غروب 

سالن انجمن پر بود از آمك هاي مردمي، لباس، پتو، موادغذايي و اسباب . هيأت مديره راهي بم بوديم
.  نفر، مانده بوديم آدام را ببريم١٢بازي، امكان بردن همه وسايل را يكجا نداشتيم يك ميني بوس و 

پس اسباب بازي ها مي تواند لبخند را به چهره . نكند مثل هميشه وقت مصيبت بچه ها فراموش شوند
به عالوه با وجود آن همه آمك هاي مردمي و آمك هاي خارجي و نهادهاي . معصومانه بچه ها برگرداند

ندازه آافي  روز از وقوع زلزله مي گذشت، به ا٢٠رسمي امدادگر حاضر در صحنه، البد تا امروز آه 
نويسندگان آودك و نوجوان علي االصول . موادغذايي، لباس و پتو به دست مردم زلزله زده رسانده اند

بايد آودآان زلزله زده را دريابند آودآاني آه وجودشان هميشه سرچشمه شادي است و خنده شان 
د راه افتاديم، راه طوالني و مي تواند به دل هاي داغدار و مصيبت  زده بم اميد زندگي بدهد، به اين امي

از همان آغاز . نرسيده به بم خرابه ها به استقبالمان آمدند. شب سياه را پشت سر گذاشتيم
بهتر ديديم چادر آانون پرورش فكري آودآان و نوجوانان را پيدا آنيم و از آنها . چشممان دنبال بچه ها بود

سراغ نهادهاي ديگر را گرفتيم آه يكي از . نكرديمبراي اهداي اسباب بازي ها آمك بگيريم، پيدايشان 
دبير رياضي يكي از دبيرستان هاي تهران . خودش را نسيبه معرفي آرد. زنان امدادگر به آمكمان آمد

  .است
  

به محض شنيدن خبر زلزله خودش را با هواپيما به بم رسانده، دستهايش پينه بسته بود مثل آارگر، 
ما را برد توي محله هايي آه مردم .  را مي شناخت او همراهمان شدتمام آوچه پس آوچه هاي شهر

آنار آوار خانه هايشان چادر زده بودند پرسيديم چرا اين قدر مردم پراآنده اند اينطور آه دشوار مي شود 
  به آنها خدمت رساني آرد؟

  
از روز دوم بعد از وقوع مردم براي جلوگيري از غارت اموالشان چاره اي جز اين ندارند «: نسيبه مي گويد

زنداني ها . زندان شهر فرو ريخته بود. زلزله هنوز جنازه ها زيرآوار بود آه مسئله امنيت شهر مطرح شد
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مغازه دايي ام . ستاد بحران قادر نبود حتي امنيت چهار خيابان اصلي شهر را نگه دارد. رها شده بودند
اما يك روز بعد مغازه غارت . هم شكاف نداشترو به روي مسجد ارگ است، درش قفل بود، ديوارش 

براي . خانه دختر عمويم در خيابان اصلي شهر است تمام وسايل خانه اش را برده بودند. شده بود
  ».همين مردم مجبور شدند آنار آوارهايشان بمانند

  
  :  ساله بمي ادامه مي دهد٢۶فارابي جوان 

  
من رفيقي دارم آه بچه اش . رهاي اطراف برده اندجنس هايي آه مردم آمك آرده اند را مردم شه«

آمك هاي .  هزار تومان فرستاد، بندرعباس براي بچه اش شير آورده اند امروز تمام شده٢٠شير ندارد 
هرچه . چراغ مي دهند نفت نمي دهند. جنس ها را تك تك مي دهند. مردم دست ما نمي رسد

من از هيچ چيز ناراحت . واقعًا مشكل داريم. دارنددوست دارند مي دهند نه جنسي آه مردم احتياج 
  .نيستم

  
  :خانم نسيبه نيروي داوطلب امدادگر همراهان است و پشت سر هم توضيح مي دهد

  
براي .  متر هم نيست٢ستاد بحران يكسري چادر خارج از شهر زده است، حتي فاصله بين چادر ها «

 مردم مي روند آمپ ها را مي بينند و برمي گردند و .باران و طوفان هم پيش بيني الزم را نكرده اند
مي خواهند از .آنها حاضر نيستند خارج از شهر بروند. ترجيح مي دهند آنار آوار هاي خودشان بمانند

به حيوانات خانگي شان رسيدگي آنند و به طور . اموالشان حفاظت آنند، نخل هايش را آب بدهند
مثًال . مردم به خودشان متكي هستند.  مانده از زير آوار دربياورندتدريجي وسايل زندگيشان را آه سالم

  ».چند روز بعد از زلزله از توي فريزر زيرآوار آمده، مواد غذايي درآوردند و استفاده آردند
  

به احتمال قوي ستاد بحران به دليل تسهيل خدمات رساني و رسيدگي بيشتر به مجروحين زلزله زده 
 دور از خانه و آاشانه مردم تدارك ديده است اما ستاد بحران نمي تواند بدون جلب آمپ ها را آنار هم و

. اعتماد مردم و برقراري امنيت آه اولين و ضروري ترين اصل زندگي است مردم را با خود همراه آند
لي ضمن اينكه نمي توان تعلق خاطر مردم به خانه و آاشانه شان را ناديده گرفت حتي اگر خانه ها به ت

  .از خاك تبديل شده باشد
  

  .آمك هاي مردمي براي بم بسيار زيبا، افتخارآفرين و خوشحال آننده است
  

آميت و آيفيت آمك هاي مردمي براي مردم بم مطرح نيست آنها همين آه مي بينند گروهي از 
 از شهر الر دو نفر. خراسان، شيراز و تهران مي آيند و سراغي از آنها مي گيرند، تسال پيدا مي آنند

آنها صندوق عقب و صندلي هاي عقب ماشين را پر از وسيله آرده بودند و دو روز . شيراز آمده بودند
آمك هاي آنها خميردندان و . پشت دروازه شهر براي آسب اجازه ورود به شهر منتظر ايستاده بودند

ي آه مردم به آن شديدًا چيزهاي. مسواك و پوشك بچه و لباس زير زنانه و ساير لوازم بهداشتي بود
  .را فراموش نمي آنند» آرين«و آقاي » حاج آقا ياعلي«مردم بم نام دو نيكوآار اهل الر . احتياج داشتند

  
 دي مردم ٢٠تا آن روز يعني . گروه جهان واليت از مشهد آمده بودند آنها پوشاك نو دست مردم رساندند

ولي مردم . وشاك هاي آهنه بين مردم توزيع آرده بودندپوشاك نداشتند البته پيش از آن آميته امداد پ
  .استفاده نكرده بودند

  
  :يكي ديگر از امدادگران مي گويد

  
آنها مجهز به . اولين هواپيماي آمك هاي خارجي يك هواپيماي غول پيكر از آشور اتريش بود«

بودند و همان ساعت بيمارستان صحرايي، افراد متخصص و تجهيزات و سگ هاي زنده ياب و مرده ياب 
ستاد بحران به آنها جواب مي .ورود ليست تجهيزات و خدمات خود را به ستاد بحران اعالم آرده بودند

 ساعت ستاد بحران آسي را مي فرستند و ٢البته بعد از . دهد ما به شما و خدماتتان احتياج نداريم
  گويند آن فردي آه مي خواهد با اين تقاضا مي آنند، فالن دستگاه را بدهيد بياورند، اتريشي ها مي

دستگاه آار آند را بفرستيد بيايد تا روز پنجم هنوز آسي را آه بتواند با آن دستگاه آار آند پيدا نكرده 
  .بودند

  
آشورهاي . آنها بم را بين خودشان تقسيم آردند. ستاد بحران آمك هاي خارجي را سازماندهي نكرد

در .  درصد خرابي داشت آار آردند١٠٠اتريش در منطقه حافظ آباد آه . داتريش، ايتاليا، روسيه،  بودن
نيروهاي .مرحله اول به سرعت زنده يابي مي آردند و عالمت مي زدند و بعد مرده يابي مي آردند

. دآترهاي ترك لباس هاي هالل احمر تنشان آرده بودند. آذربايجان و ترآمنستان واآسن آزاز مي زدند
  .دن آنها منوط شده بود به پوشيدن لباس هالل احمرگويا شرط آارآر
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   آمك هاي خارجي برنامه ريزي شده و مناسب-
  

آمك هاي بسته «: خانم نسيبه از روش اهداي آمك هاي خارجي توسط ستاد بحران گله مي آند
 آن بسته در حالي آه. بندي شده آشور ژنو را باز آرده  بودند و يكسري از محتويات آن را برداشته بودند

ريختني و يا فاسد شدني نبود و لزومي نداشت درش باز . ها براي سفرهاي دور تدارك ديده شده بود
چادر . در سطح شهر تمام چادرها چادرهاي سفيد هالل احمر است و يا چادرهاي سبز برزنتي».شود

  .خارجي در شهر به چشم نمي خورد
  
آمك هاي خارجي توسط سپاه و ستاد بحران بلوآه . اگر چادر خارجي ديديد» تمام شهر را بگرديد«

شده از مواد غذايي بگيريد تا چادر، جز دو بسته خوراآي از آشور ژنو و آشور عربستان مواد غذايي 
بين مردم شايع است آه آب ميوه هاي خارجي، را . خارجي ديگري به دست مردم نرسيده است

  .ثر به آشنايان خود مي دهندنيروهاي ستاد بحران خودشان مي خورند و يا حداآ
  

با وجود حضور تعداد زياد امدادگران از همان روزهاي نخست در شهر زلزله زده بم، اما ناآارآمدي 
حتي هالل احمر . امدادگران، تجهيز نبودن آنها به بيل مكانيكي عمًال آمكي به زلزله زدگان نمي آرد

هر آس هر . هالل احمر مرآز بسيار شلوغي بود. برو از خارجي ها بگير. به من گفتند. ماسك نداشت
  .آاري داشت ارجاعش مي دادند به آن جا به نظر من آميته امداد امام خميني از ديگران بهتر آار آرد

  
   از تبليغات تا واقعيت-
  

سه مغازه از دست ما «:  ساله بمي ديد٢۶نگراني مردم بم از آينده را مي توان درحرف هاي جوان 
 خواهر دارم اينها خرج دارند، دولت تا بيايد به من چيزي بدهد ٧، ۶هامان خراب شده، من رفته، خانه 

  »!شايد يك سال طول بكشد اين يك سال من سربار چه آسي باشم؟
  

ستاد بحران و هالل «: معلم امدادگر هنوز با ماست و پيشنهادي براي آينده امدادرساني در بم مي دهد
 معتمدين شهر هستند هماهنگ بشوند اعضاي شوراي شهر منتخب احمر بايد با شوراي شهر آه

  .مردم هستند مردم به آنها اعتماد دارند
  

ستاد بحران در منطقه مستقر شده آارش را شروع آرده اما تا به امروز سراغي از اعضاي شوراي شهر 
است، اعضاي آارها را خودش بدون شناسايي مسئولين شهر انجام داده، شهردار زنده . را نگرفته

. شوراي شهر و رئيس شوراي شهر، معاون آموزش و پرورش زنده اند، شهر نياز به سازماندهي دارد
اينها وسيله ندارند خودشان را به مراآز امداد . توي چادرها مجروح داريم، سوختگي شديد داريم

ب ديده بم سخت مي زمان به مردم آسي».برسانند، بايد شناسايي شوند و دآترها آنها را ويزيت آنند
اگر چادرها به آانكس تبديل شود اگر زنگ . مسئولين سريع تر، دلسوزتر هماهنگ تر بشوند. گذرد

 .شايد اميد بيايد. مدارس در بم به صدا درآيد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

   بهمن 7سه شنبه : ايران در يک نگاه
  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7 سه شنبه -بي بي سي 

  وزير امور خارجه ايتاليا در ايران
فرانکو فراتينی، وزير امور خارجه ايتاليا دوشنبه شب پس از ورود به تهران گفت بررسی نقش ايران در 
  .قبال تحوالت عراق، اصلی ترين محور گفت و گوهای وی با کمال خرازی وزير امور خارجه ايران است

از وضع خاص سياسی ايران در منطقه غافل نيست و اين وی در جمع خبرنگاران افزود اتحاديه اروپا 
  .اتحاديه اميدوار است که با همکاری ايران دولتی دموکرات و مردم ساالر در عراق تشکيل شود

وزير امور خارجه ايتاليا در اين سفر، عالوه بر ديدار با آقای خرازی، با رييس جمهوری و دبير شورای عالی 
  .ر و گفت و گو خواهد کردامنيت ملی ايران نيز ديدا

گذشته از مساله عراق، مناسبات دو جانبه ايران و ايتاليا، روابط ايران و اتحاديه اروپا و نيز مساله فعاليت 
های هسته ای جمهوری اسالمی و وضعيت حقوق بشر و نحوه برگزاری انتخابات، از ديگر محورهای 

  . گفت و گوهای آقای فراتينی در تهران خواهد بود
ايتاليا در حال حاضر، نخستين شريک جمهوری اسالمی از نظر سياسی و اقتصادی در اتحاديه اروپا 

  .محسوب می شود
  پايان سفر رييس جمهوری اتريش

توماس کلستيل، رييس جمهوری اتريش روز سه شنبه در پايان سفر چهار روزه خود به ايران، با بدرقه 
  .ا ترک کردرسمی محمد خاتمی، رييس جمهوری، تهران ر

وی در جريان سفر خود، با رهبر، روسای جمهوری و مجلس و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  .ديدار و گفت و گو کرد
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گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی، مهم ترين هدف اين سفر گزارش شده است، با اين حال، در 
 برنامه های هسته ای ايران و مذاکرات آقای کلستيل با مقامات ايرانی، موضوعات ديگری از جمله

  .چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم نيز مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت
  .اين دومين سفر توماس کلستيل، در مقام رياست جمهوری اتريش به ايران بود

  . ميليارد يورو بين دو طرف به امضا رسيده است3گزارش شده که در اين سفر، قراردادهايی به ارزش 
  گشايش نشست وزيران اکو

محمد خاتمی، رييس جمهورى اسالمی ايران تصريح کرد گسترش خشونت و جنگ طلبی ناشي از 
  .يکجانبه گرايی، صلح و امنيت در جهان و خصوصا منطقه را به شدت به مخاطره انداخته است
ع کشورهاى به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، وی در آيين گشايش نخستين اجالس وزيران صناي

در تهران افزود صلح و امنيت، پيش فرض توسعه فراگير و ) اکو(عضو سازمان همکاری هاى اقتصادى 
  .پايدار است

آقای خاتمی همچنين در سخنان خود، از اکو به عنوان پرچمدار ايجاد تحولی نو در همکاری هاى 
 با بهره گيرى از فن آورى روز اقتصادى کشورهاى منطقه ياد کرد و اظهار داشت اين سازمان می بايست

  .و استانداردهاى جهانی، رشد اقتصادى مطلوب را در کنار رشد شاخص هاى توسعه پايدار محقق سازد
 ميليون نفر و منابع سرشار طبيعی بالقوه و ذخاير ٣۵٠به گفته وی، منطقه اکو با جمعيتی بالغ بر

براى ايفاى نقش شايسته در اقتصاد و تجارت زيرزمينی، توانايی تبديل شدن به يک قطب مهم اقتصادى 
  .بين المللی را دارد

در اين نشست، وزيران صنايع کشورهای ايران، افغانستان، ترکيه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، 
  .آذربايجان، ترکمنستان، تاجيکستان و قرقيزستان حضور دارند

  درآمدهای نفتی ايران در سال آينده
رييس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمی اعالم کرد محمدرضا خباز، نايب 

  . ميليون دالر تعيين شده است١٠٠ ميليارد و١۶ميزان درآمدهاى نفتی سال آينده در اليحه بودجه 
 دالر تعيين شده و اين ٢٢وی به ايرنا گفت بر اين اساس، قيمت هر بشکه نفت براى سال آينده حدود

  .ى کشور قابل تحقق استدرآمد نفتی برا
در همين حال، طهماسب مظاهری، وزير امور اقتصادی و دارايی خبر از آن داد که درآمدهای نفتی ايران، 

  . ميليارد دالر می رسد20امسال به بيش از 
آقای خباز همچنين ميزان توليدات نفت در کشور را چهار ميليون بشکه در روز بيان کرد و گفت از اين 

 هزار ٢٠٠ هزار بشکه به مصرف داخلی می رسد و کشور با صادرات دو ميليون و٨٠٠ميليون ومقدار يک 
  .بشکه در روز اداره می شود

  تغيير ترکيب سبد ارزی
محمدجعفر مجرد، معـاون ارزی بانـک مرآـزی گفـت ترآيب سبد ارزی کشور از دالر به سمت يورو سوق 

  . آند پيدا می 
بد ارزی و ترآيب ارزی به معنای خنثی آردن نوسانات بين دالر و يورو وی به ايسنا گفت صحبت از س

  . است
های ترآيب سبد ارزی قبل از تشكيل آن خبر داد و گفت تقويت  آقای مجرد همچنين از تنظيم سياست

  .های سبد ارزی بوده است يورو در مقابل دالر باعث افزايش ارزش دو ميليارد دالری برای دارايی 
 درصد غير دالری است، 60 درصد دالر و 40 اينكه در حال حاضر ترآيب سبد ارزی به صورت وی با بيان

  . تصريح کرد درحال حاضر ميزان درصد يورو نسبت به اين ارقام مشخص نيست
ها و دست به نقد بودن ذخاير ارزی و  معاون ارزی بانک مرکزی افزود با توجه به مالحظات امنيت دارايی 

شود و از اين بابت ريسكی  های الزم در ارتباط با نوسانات احتمالی انجام می  شسود مناسب، آوش
  . های سبد ارزی نخواهد شد متوجه دارايی 

  مهدی کروبی و کارت ورود جزايری به مجلس
مهدی کروبی، رييس مجلس روز سه شنبه پس از سخنان رضا عبداللهی، رييس کميسيون اقتصادی 

 اقليت، اظهار داشت که وی دستور صدور کارت ورود به مجلس را برای مجلس و از اعضای فراکسيون
  .شهرام جزايری عرب صادر کرده است

آقای جزايری، در جريان پرونده ای که از آن به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی ياد شده، به چهره ای 
  . استخبرساز تبديل و گفته شد که مبالغی پول به شماری از چهره های سياسی داده

آقای کروبی در عين حال تاکيد کرد که اگرچه دستور صدور کارت را داده است، اما اطالعی نداشته که 
  .شهرام جزايری دقيقا کيست

آقای عبداللهی در سخنان خود گفته بود پس از دستگيرى آقای جزايرى، فردى از هيئت رييسه مجلس، 
مه اى در زمينه صدور کارت وى تايپ و به هيئت از هيئت رييسه کميسيون اقتصادى خواسته است تا نا

رييسه فرستاده شود، حال آنکه به گفته وی، کميسيون اقتصادی هيچ اطالعی از ورود و خروج شهرام 
  .جزايری به مجلس نداشته است

مهدی کروبی، که گفته شده وی نيز مبالغی از شهرام جزايری دريافت کرده، در واکنش به اين سخنان 
  . لم را راديو و تلويزيون و قوه قضاييه کردند که يک مساله عادی را مطرح کردندگفت اين ظ

به گفته وی، در جريان اين پرونده خانواده آقای جزايری از هم جدا شدند و هيچ چيزی هم از ته اين 
  .مساله در نيامد
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اديو و تلويزيون و وى پيرامون يکی از جنجالی ترين پرونده های اقتصادی سال های اخير اظهار داشت ر
قوه قضاييه مساله را سياسی کردند که حتی در نامه اى که قوه قضاييه به رهبرى دراين مورد نوشت، 

مقام رهبرى در ذيل آن نامه نوشت مگر پول گرفتن از افراد موجه اشکالی دارد؟ اين نحوه نامه نگارى ها 
  . در شان قوه قضاييه نيست

  چند نشريه در دادسرا
 آبادی، قائم مقام مدير مسئول روزنامه نسيم صبا، روز سه شنبه پس از حضور در  می فيضمجيد قاس

  . خود را دريافت آرد دادگاه، قرار محاآمه
قرار است جلسه محاکمه مدير مسئول اين روزنامه روز چهارشنبه به صورت علنی و با حضور هيئت 

  .منصفه برگزار شود
مربوط به انتشار نامه سازمان مجاهدين انقالب اسالمی درباره به گزارش ايسنا، موضوع اين پرونده 

  .هاشم آغاجری، عضو زندانی شورای اين سازمان است
های مختلف اين روزنامه در شعب بازپرسی دادسرای جرايم آارآنان دولت و  در حال حاضر، پرونده 

 طلب در دست رسيدگی ها به خاطر انتشار اظهارات شماری از چهره های شاخص جناح اصالح رسانه 
  .است

، "ايران"و "  نو ياس"های  از سوی ديگر، به دنبال طرح شكايت های تازه عليه مديران مسئول روزنامه 
  . اين روزنامه ها به بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب تهران ارجاع شد پرونده

و نشر اکاذيب خوانده چاپ مطالبی درباره تحصن اخير نمايندگان مجلس و آنچه مطالب خالف واقع 
  .شده، از جمله موارد اتهامی مطرح شده از سوی نماينده دادستان به عنوان مدعی العموم است

نيز روز سه شنبه در رابطه با چند شكايت طرح شده به " ماهان "  نامه در همين حال، مديرمسئول هفته
ولت تفهيم اتهام شد و دفاعيات خود را  ابزاری از تصاوير در بازپرسی دادسرای کارکنان د عنوان استفاده

  .در اين زمينه ارايه آرد
  زمين لرزه و وحشت مردم

صبح سه شنبه وقوع يک زمين لرزه خفيف در کرمان، به علت برخاستن صدا از زمين باعث وحشت و 
ها هراس مردم شد، به گونه ای که شهروندان اين شهر منازل و محل کار خود را ترک کردند و به خيابان 

  .ريختند
شدت اين زمين لرزه ثبت نشده، اما يک مقام مسئول ضمن عادی خواندن صداهای برخاسته از زمين، 

  . ريشتر تخمين زده است3شدت آن را کمتر از 
 دی ماه در بم، وقوع هر زمين لرزه، حتی با شدت اندک نيز موجب وحشت و 5به دنبال زلزله مرگبار 
  .ترس مردم می شود

 ريشتر، دوشنبه شب مناطق اطراف 3.9 گزارش شده که زمين لرزه ای به شدت در همين حال،
  . شهرستان جهرم در استان فارس در جنوب ايران را لرزاند

  .از تلفات و خسارات احتمالی اين زمين لرزه، گزارشی مخابره نشده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ظامي آمريکايي در الخالديه عراق   ن3کشته شدن 
  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7سه شنبه 

در تازه ترين حمالت عليه نظاميان آمريکايي در عراق ، سه نظامي آمريکايي در انفجاري در غرب بغداد 
  . کشته شدند

بر : رد به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه  يک مقام ارتش آمريکا امروز اعالم ک
اثرانفجار بمب در مسير کاروان نظاميان آمريکايي در شهر الخالديه  واقع در غرب بغداد سه نظامي 

  . آمريکا کشته وچندين دستگاه خودروي نظامي آنان نيز تخريب شد
شاهدان همچنين از کشته شدن يک غير نظامي عراقي و زخمي شدن تعدادي ديگر به ضرب گلوله 

  . جزئيات بيشتري از اين خبر منتشر نشده است . بر دادندنظاميان آمريکايي خ
يادآور مي شود بيش از اين درانفجار يک خودرو بمب گذاري شده به مواضع نظاميان آمريکايي در اين 

 .  نظامي آمريکا منجر شده بود9شهر به کشته و زخمي شدن 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

  ن هواداران مقتدي صدر و سازمان بدر  صحن حرم علوي در نجف بسته شد در پي درگيري ميا
  2004 ژانويه 27 -1382 بهمن 7سه شنبه 

استاندار نجف با باالگرفتن اختالفات ميان طرفداران مقتدي صدر و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق 
  .  دستور داد تا صحن حرم علوي بسته شود

صحن حرم علوي در شهر : ارشبکه خبري الجزيره امروزازنجف خبر دادبه گزارش خبرگزاري مهر،خبرنگ
نجف شب گذشته بر اثربروز اختالفاتي ميان اعضاي ارتش مهدي وابسته مقتدي صدر وسازمان بدر 

  .وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بسته شد
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  . اعالم شده استموضوع اختالف، راه اندازي دادگاه شرعي توسط مقتدي صدر در حرم علوي
شده بود ) ع(گفتني است مقتدي صدر روزجمعه خواستار راه اندازي دادگاه شرعي درمرقد امام علي 

که با مخالفت احزاب عراقي مواجه شده بود چرا که آن را اقدامي عليه فعاليت وزارت دادگستري عراق 
  . مي دانند

 علوي و تمامي دفاتر موجود در آن را صادر با باالگرفتن بحران، استاندار نجف دستور بستن صحن حرم
  .کرد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن 7: روزنامه های تهران 

  2004 ژانويه 27 -1382  بهمن7  سه شنبه-بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران در عنوان های اصلی خود از تحصن نمايندگان مجلس نوشته اند و بر 

  .آخرين اخبار و واکنش ها خبر داده اند که آخرين مهلت هم توسط شورای نگهبان به هدر رفتاساس 
ياس نو در صدر اخبار خود از تحصن استادان دانشگاه تهران در دفاع از انتخابات آزاد و برای همصدائی از 

دان گفته نمايندگان متحصن مجلس گزارش داده و نوشته محسن کديور استاد دانشگاه در جمع استا
  .است نظارت استصوابی يعنی توهين به شعور مردم

به نوشته ياس نو که عکسی هم از تحصن استادان دانشگاه تهران در باالی صفحه اول خود چاپ کرده 
 تن از فعاالن جنبش دانشجوئی هم در نامه ای به رييس جمهور از او خواسته اند به کمتر از ۵٢٨

  .انتخابات آزاد تن ندهد
 در ادامه گزارش های منفی که درباره تحصن و اعتراض های نمايندگان مجلس منتشر می کند کيهان

نوشته اساتيد دانشگاه و دانشجويان از برنامه حمايت از متحصنين استقبال نکردند و در مراسم افطار 
ضور  نفر بوده اند که بخشی از آنها هم به عنوان ميهمان ح۵٠روزه سياسی عصر ديروز تنها حدود 

  .داشتند
کيهان نظر مسوول بسيج دانشجوئی دانشگاه اميرکبير را درباره تحصن استادان دانشگاه تهران منعکس 

  .کرده که از احتمال استعفای نمايندگان مجلس و مقامات دولتی استقبال کرده است
ف از سعيد رضوی فقيه در مقاله ای در ياس نو، تحصن و اعتراض نمايندگان مجلس را پژواکی ضعي

صدايی مهيب توصيف کرده که از عمق جامعه ايرانی به گوش می رسد و بستن گوش بر آواز تحصن و 
  .حتی سرکوب آن مشکل گشا نيست

نويسنده مقاله تمنا و تحليل اظهار عقيده کرده که تحصن ثلث نمايندگان مجلس که با استعفای مقامات 
نبوه مردم را در کنار تحوالت مهم منطقه و جهان ارشد به هم گره خورده در پس زمينه خود مطالبات ا

  .می بيند و می رود تا به واقعه ای فراتر از خواست و دريافت ما بدل شود
اسماعيل جمشيدی در شرق گزارش داده است که دو نايب رئيس مجلس اعالم کردند که شورای 

راه حلی را برای مصالحه نگهبان با رد مصوبه سه فوريتی مجلس برای حل بحران ردصالحيت ها هيچ 
  .مجلس و نمايندگان باقی نگذاشته است

جلسه سران سه قوه با رهبر جمهوری اسالمی که به نوشته روزنامه شرق عصر دوشنبه برگزار شده 
در روزنامه های سه شنبه انعکاسی ندارد و در مقابل به نوشته شرق محمدرضاخاتمی و بهزاد نبوی در 

  .م داشته اند که هيچ اميدی به حل مصالحت آميز مشکل ندارندمصاحبه های مطبوعاتی اعال
در گفت وگو با شرق درباره بحران ردصالحيت ها گفته است به هنگام رای دادن به طرح » بهزاد نبوی«

سه فوريتی اصالح قانون انتخابات، دو حالت برای ما متصور بود اما با رد مصوبه مجلس و نوع اشکاالتی 
  . به آن گرفته است، عمًال امکان اصالح برای طرح ارائه شده باقی نمانده استکه شورای نگهبان

اعتماد با عنوان فرصت از دست رفت از رد طرح سه فوريتی مجلس توسط شورای نگهبان به عنوان 
  .آخرين راهی که برای حل بحران وجود داشت ياد کرده است

رح سه فوريتی مجلس توسط شورای نگهبان گفته عبداهللا رمضان زاده به نوشته شرق با اشاره به رد ط
است کسانی که ديگران را به حرکت عليه مقام واليت و ضد آن بودن متهم می کنند حاضر نشدند گفته 

  .اما هنوز بايد انتظار داشت که رهبر دخالت بيشتری کنند.های رهبری را اجرا کنند
ا عالمت تعجب و استفهام منعکس کرده که کيهان در صدر اخبار خود تصميم روز سه شنبه مجلس را ب

  .رای به مسکوت ماندن شش ماهه طرح سه فوريتی خود داده اند
 نفر از فعاالن جنبش دانشجويی خبر داده که در بخشی از آن از نمايندگان متحصن ۵٢٨شرق از نامه 

اهای داخل و خواسته شده داريم همچنان به پايداری خود تا فراهم شدن امکان حضور تمامی کانديد
  .خارج مجلس در انتخابات سرنوشت ساز مجلس هفتم ادامه دهند

در بخشی از نامه فعاالن دانشجوئی از رييس جمهور خاتمی خواسته است به کمتر از برگزاری 
راضی نشود، لذا همانطور که دولت قبًال هم اعالم کرده است در صورت فراهم نشدن » انتخابات آزاد«

  .ابات مجلس هفتم را به تعويق انداخته و از اجرای انتخابات نمايشی بپرهيزدچنين شرايطی، انتخ
به نوشته کيهان علی شکوری راد نماينده مردم تهران در جلسه سه شنبه مجلس گفته است 

نمايندگان متحصن در مجلس به منظور اتمام حجت و بستن باب هرگونه توجيه و بهانه مبنی بر وجود 
  .در تصويب اين طرح همراهی کردندابهام و خأل قانونی 
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نماينده اصالح طلب مجلس به نوشته کيهان گفته است در صورتی که شورای نگهبان از قانون تمکين 
نکند، انتخاباتی که با اين اقدامات برگزار شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و درصورتی که 

مجلس استعفا می دهيم و از شرکت در متوقف نشود خسارت بار خواهد بود و ما از نمايندگی در 
  .انتخابات غيرقانونی و فرمايشی خودداری خواهيم کرد

جمهوری اسالمی روزنامه ای که با تحصن نمايندگان مجلس مخالفت دارد نوشته تالش صحنه گردانان 
  .تحصن برای جلب حمايت علما و مراجع با شکست مواجه شده است 

 با کيهان و راديو وتلويزيون دولتی تحصن نمايندگان را نمايشی می روزنامه جمهوری اسالمی که همصدا
خواند که مردم به آن اعتنائی ندارند نوشته يک هيئت از حزب مشارکت برای کسب حمايت علما و 

, مراجع به قم رفت ولی دست خالی برگشت و يکی از مراجع به آنها گفت فقهای شورای نگهبان 
  . ی توانيد مشکالت خود را با آنها در ميان بگذاريد تا حل شودمجتهد و عادل هستند و شما م

،   گذشته گرند، همچون  نظاره  همچنان اعتماد در مقاله ای درباره تحصن نمايندگان مجلس نوشته مردم
  اليقاند نا  برگزيده  را که تفاوتند و آنانی رسد بی  می  که و هر بار سر بزنگاه. اند  بوده  هم  در تاريخ چنانکه
  ، حتی  باشد و سرانجامش  با طرفين  آن  شروع  که يی بازی.   با آنهاست  شايد حق از کجا معلوم. دانند می

  . ندارد  بهتر از اين يی ، نتيجه  نيست  با هيچکس  هم  اضافه در وقت
 رفته اند به نوشته عظيم رجب پور در اعتماد محافظه کاران در مقابله با اصالحات هميشه راه هائی را

   نيست  بحثی  جای  هيچ  بوديم  خوبی  کننده  شروع که به نتيجه عکس انجاميده است چرا که ما هميشه
  . و ديد  خواهد شد بايد نشست  تمام  چگونه  بار بازی  اين اما اينکه

دا و آفتاب يزد در صدر اخبار خود از اعتراض دفتر رييس جمهور به سانسور بيانيه سران دو قوه در ص
سيما خبر داده و از زبان شورای نظارت بر صدا و سيما نوشته عملکرد رسانه ملی گزينشی و به نفع 

  .شورای نگهبان است
نوشته اين اولين بار نيست که سخنان » دروازه بانی جناحی خبر«ياس نو در سرمقاله خود با عنوان 

 اين بار نشان می دهد که تصميم رييس جمهور در راديو وتلويزيون سانسور و تقطيع می شود اما
  .گيرندگان اين سازمان به دروازه بانی جناحی از اخبار اعتقاد دارند

سرگه بارسقيان در مقاله ای در ياس نو به ماندن و يا نماندن محمد خاتمی در رياست جمهوری پرداخته 
اه برآورد می کردند اما و يادآور شده که از آغاز کار دولت اصالحات کسانی بودند که عمر آن را شش م

اينک در ششمين سال، اين خاتمی است که به مقامات دولتی می گويد ما می ايستيم و اگر 
  .نخواستند با هم می رويم

نويسنده يادداشت ياس نو تاکيد دارد که خاتمی اين بار نمی تواند ساکت بماند و شاهد برگزاری 
  . او ديگر خاتمی نيست- که نمی دهد -ر دهد انتخاباتی غير منصفانه باشد اگر تن به اين کا

شرق از بزرگ ترين معامله تاريخ بورس ايران خبر داده که روز دوشنبه در تهران صورت گرفته و مطابق آن 
سهام يک شرکت دولتی صدرا توسط کنسرسيومی از موسسات وابسته به دولت خريداری شده 

  .است
 ميليارد تومانی ديروز ۴٠٧ش بورس و رونق آن نوشته معامله سعيد ليالز در تفسيری پيرامون خريد و فرو

در شرايط حاد سياسی جاری و بحران مجلس نشان می دهد که از يک سو ظرفيت اقتصاد ايران به 
چنان حدی از بزرگی رسيده است که تالطم های سياسی حتی نسبتًا شديد نيز چندان آن را به تالطم 

  .جدی نمی افکند
قتصادی شرق از سوی ديگر اثرگذاری اين بحران ها بر سمت و سوی فعاليت های به نظر تحليگر ا

  . کمتر و کمتر شده است- به سبب تکرار هر روزه-اقتصادی به انتهای خود رسيده و اثر آن بر اقتصاد
خبری در صفحه حوادث کيهان نشان می دهد که شوخی با سالح کلت کمری توسط جوان خرم آبادی 

  . به کشتن دادتازه دامادی را
کيهان به دنبال اين خبر به فراوانی وجود اسلحه در شهرهای جنوبی کشور اشاره کرده و نوشته عراق 

مرکز عمده ورود اسلحه قاچاق به ايران توسط بسياری از کسانی شده است که تحت عنوان زائر عتبات 
  .عاليات به آن کشور سفر می کنند

  
  گوناگون

  
  امضا شد) نفتا(ه تجارت آزاد آمريكاي شمالي ده سال پيش آه توافقنام

  2004 ژانويه 28 -1382 بهمن 8 چهار شنبه - شرق-بهمن دارالشفايي:  ترجمهThe Nation--:منبع
امضا شد، اين پيمان به مردم اياالت ) نفتا(ده سال پيش آه توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي 

ه هاي گمرآي بر روي آاالهايي آه از مرز اين سه آشور متحده، مكزيك و آانادا به عنوان حذف تعرف
اين توافقنامه، قانون اساسي يك اقتصاد . اما نفتا چيزي بيشتر از اين است. عبور مي آنند، معرفي شد

اين . شرآت هاي تجاري: قاره اي در حال شكل گيري است آه تنها يك شهروند را مي شناسد
آه ممكن است سود آنها را در آينده (بر سياست هاي دولت توافقنامه از شرآت هاي تجاري در برا

حفاظت مي آند و به شرآت ها اين حق را مي دهد آه تمام خدمات عمومي مدني را ) آاهش دهد
در همين حال، نفتا اليه هاي حفاظتي آارگران، محيط زيست و حوزه عمومي را از بين . خصوصي آنند

توافقنامه اي براي مردم ثروتمند «زير خارجه مكزيك گفته، نفتا همان طور آه خورخه آاستاندا و.مي برد
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نفتا مدلي براي اداره » .و قدرتمند است آه منافع مردم عادي در هر سه آشور را تامين نمي آند
  .اقتصاد جهاني به شيوه نئوليبرال است

  
اه به وجود مي آورد آه از سياستمداراني آه اين توافقنامه را تصويب آردند، قول دادند آه نفتا آن قدر رف

سرمايه گذاران خارجي مكزيكوسيتي . بين رفتن حمايت هاي اجتماعي مردم عادي را جبران خواهد آرد
را به يك قطب اقتصادي تبديل خواهند آرد، آارگران فقير اين شهر به مصرف آنندگان طبقه متوسط آه 

 شد و شغل هاي بيشتري در اين آشور ها آاالهاي آمريكايي و آانادايي مصرف مي آنند تبديل خواهند
  .ايجاد خواهد شد

  
اما هنوز جوهر پيمان نفتا خشك نشده بود آه آارخانه هاي آمريكايي، واحد هاي توليدي خود را به 

جايي آه اتحاديه هاي آارگري فعال نيستند و هيچ محدوديت  و . مناطق مرزي مكزيك منتقل آردند
 تراز مثبت تجاري آمريكا با مكزيك بالفاصله منفي شد و از آن زمان .قانون زيست محيطي وجود ندارد

حداقل نيم ميليون شغل از دست رفته است آه بسياري از اين شغل ها در شهر هاي آوچك و مناطق 
  .حومه اي است آه هيچ شغل جايگزيني وجود ندارد

  
ل آافي براي نيروي آار جديدش از آن زمان، نرخ رشد مكزيك نصف آن چيزي بوده آه فقط براي ايجاد شغ

توجهي به آن دسته از صنايع مكزيكي ) آه استراتژي نفتا بود(رشد اقتصادي مبتني بر صادرات . نياز دارد
 ۶٠همان طور آه توجهي به مبارزه اجتماعي . آه به سرمايه گذاران داخلي فروخته شده بودند، نداشت

نفتا، شرآاي . اي اين آشور را تضعيف آرده بود، نكردساله آارگران و آشاورزان مكزيكي آه اليگارش ه
جديدي براي اليگارش ها به ارمغان آورد و به آنها اجازه داد از محدوديت هايي آه برايشان ايجاد شده 

.  سال پيش است١٠نرخ واقعي رشد توليد در مكزيك در حقيقت پايين تر از ميزان آن در . بود، رها شوند
رز و خانواده هاي آنها به دليل اينكه توان رقابت با محصوالت آشاورزي يارانه اي دو و نيم ميليون آشاو

براي بيشتر مكزيكي ها . آمريكا و آانادا را نداشتند، مجبور به ترك آار خود و حتي زمين هاي خود شدند
ر غذا هاي اصلي گران تر شده اند در نتيجه صدها هزا) آه نيمي از آنها در فقر زندگي مي آنند(

مكزيكي جان خود را به خطر مي اندازند تا از مرز آمريكا رد شوند و به شغل هاي پست دست پيدا 
 توافقنامه تجاري مشابهي با آمريكا داشته و تبادل تجاري بسيار آمتري با ١٩٨٩آانادا آه از سال .آنند

 هاي آانادايي براي مكزيك دارد، آمتر مورد تاثير مستقيم قرار گرفته است، اما نفتا توانايي شرآت
عزيمت به جنوب و تهديد آارگران و دولت ها را افزايش داده و استاندارد هاي اجتماعي و آارگري اين 

  .آشور را آه به طور سنتي قوي بوده، تضعيف آرده است
  

هزينه ها را مردم عادي داده اند و . در هر سه آشور نفتا وضع توزيع درآمد و ثروت را بدتر آرده است
سرمايه گذاران آمريكايي و آانادايي به طور تضمين . دها نصيب ثروتمند ها و قدرتمند ها شده استسو

به عنوان . تجار مكزيكي نيز توافق ها را شكستند. شده به نيروي آار ارزان مكزيك دسترسي پيدا آردند
 ٣/٣ را به قيمت مثال، مكزيكي هايي آه روابط خوبي با دولت داشتند، دومين بانك تجاري بزرگ آشور

البته نفتا با . ميليارد دالر به يك گروه تجاري آمريكايي فروختند۵/١٢ميليارد دالر از دولت خريدند و آن را 
هر روز آه مي . وجود اشتباهاتش، روند يكپارچگي اقتصادي آانادا، مكزيك و آمريكا را ايجاد آرده است

مالي، فروش، توليد و ديگر فعاليت هاي تجاري در بازار گذرد، روابط داخل قاره اي بيشتري در زمينه هاي 
تراآتور هاي فورد در مكزيكو مونتاژ مي شوند، در حالي آه . آ مريكاي شمالي ايجاد مي شود

سرمايه  . موتورهايشان در اونتاريوي آانادا و سيستم تعليق شان در اوهايو و ميشيگان توليد مي شود
زيكي شرآت هاي تجاري مشترك تشكيل داده اند و بعد از يك افت گذاران آانادايي، آمريكايي و مك

آارگران غير ماهر، آارشناسان (، رفت و آمد مردم از مرزها ) سپتامبر١١به دليل واقعه (مقطعي 
بازارهاي بسط يافته نياز به قوانين بسط يافته .دوباره شروع شده است) تحصيلكرده و بازنشسته ها

مراآز . ور از چشم افكار عمومي با قوانيني مطابق با منافع نفتا پر شده اندآتاب هاي قانون د. دارند
دانشگاهي آه از سوي سازمان هاي اقتصادي حمايت مي شوند با پيشنهادهاي جديد از راه رسيده 

گستره اين پيشنهادها از طرح آارگران مهمان تا خصوصي آردن آب آانادا و نفت مكزيك و حتي . اند
: يكي از سفراي سابق آانادا در سازمان ملل اخيرًا گفته. ياتي قاره را در برمي گيردسياست هاي مال

اما اگرچه شرآت هاي تجاري و ».آمتر روزي هست آه ايده تازه اي درباره نفتا در آن ارائه نشود«
. وآالي سياسي آنها خود را در مقياس قاره اي سازماندهي آرده اند، وضعيت مخالفان اينگونه نيست

يكي از داليلش اين است آه مخالفت با نفتا در هر سه آشور، عمدتًا ريشه در ملي گرايي اقتصادي و 
دليل اصلي اين آه اين پيمان بيشتر مواقع با مخالفت آنگره مواجه مي شود مسئله . سياسي دارد

ايي شدن مخالفان آانادايي نيز نفتا را موجب آمريك. انتقال شغل هاي آمريكايي ها به مكزيك است
در مكزيك ريشه اصلي مخالفت ها به بي اعتمادي تاريخي مردم اين آشور به . فرهنگ آانادا مي دانند

وقتي مبارزه با نفتا آغاز شد، گروه هاي مخالف يا روي مسائل داخلي .امپرياليسم يانكي ها برمي گردد
هاي جهاني مانند منطقه ويژه خودشان تأآيد آردند يا فعاليت هايشان را روي مبارزه با ديگر سازمان 
اين مسائل مهم هستند ولي . تجاري آمريكا يا دور جديد مذاآرات سازمان تجارت جهاني متمرآز آردند

  .ظرفيت فعاالن آمريكاي شمالي براي تأثيرگذاري بر اين روندها حالت حاشيه اي دارد
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ي تحميل شيوه عادالنه تر براي اما مخالفان نئوليبراليسم در آمريكاي شمالي اهرم هاي بيشتري برا
چون مي توانند در سياست هاي داخلي . (يكپارچگي اقتصادي بين آشورهاي فقير و غني دارند

در واقع با توجه به تأثير آمريكا بر اقتصاد جهاني، مبارزه قدرتمند و .) آشورهايشان تأثيرگذار باشند
 فعاالن ساآن آمريكاي شمالي مي توانند پرسروصدا با مدل نفتا مي تواند مهم ترين آاري باشد آه
يك جنبش قاره اي ترقي خواهانه بر دو پايه . براي ايجاد يك نظام اقتصاد جهاني عادالنه تر انجام دهند

آارگران، مدافعان محيط زيست، (يكي زيرساخت هاي موجود در هر آشور . اصلي ايجاد خواهد شد
 اين واقعيت آه شهروندان عادي در هر سه آشور و ديگري) فعاالن حقوق بشر و آليساهاي مترقي

  .خواستار يك نظام بازار همراه با تأمين اجتماعي قدرتمند هستند
  

يكي از قدم هاي اوليه براي سازماندهي اين جنبش، به هم پيوستن مطالبات موجود براي بازنگري در 
 همه نقاط آشور تظاهرات به عنوان مثال در طول سال گذشته آشاورزان مكزيكي در. طرح نفتا است

و خواسته شان اين بوده است آه قوانين ) و مثًال در ورودي مجلس مكزيك را شكسته اند(آرده اند 
اگر آشاورزان آوچك آمريكايي و آانادايي، اتحاديه هاي آارگري و فعاالن محيط . آشاورزي نفتا تغيير آند

دند، دولت مكزيك نمي توانست با اين بهانه آه زيست با اعالم خواسته هاي خودشان به آنها پيوسته بو
  .تغيير نفتا از لحاظ سياسي غيرممكن است، آشاورزان مكزيكي را منزوي آند

  
يك توافقنامه قاره اي جديد مي تواند شامل آمك مالي آمريكا و آانادا به مكزيك براي ساخت زيرساخت 

ه جامعه اروپا به اعضاي فقيرتر خود آمك همان طور آ. هاي اقتصادي و اجتماعي الزم براي رشد باشد
براي اين منظور تصويب قوانين قابل اجراي حمايتي . مي آند تا اقتصادي قوي تر و متعادل تر ايجاد آند

آارگري، زيست محيطي و حقوق بشري براي جلوگيري از آاهش تدريجي استانداردهاي زندگي در 
آن دسته . كزيكي از مزاياي افزايش توليد ضروري استآمريكا و آانادا و تضمين سهم بردن آشاورزان م

از مقررات نفتا آه توان سازمان هاي عمومي هر يك از سه آشور براي ايجاد رفاه براي شهروندانشان را 
  .آاهش مي دهند، بايد لغو شوند

  
يل قانون دانان مترقي در هر سه آشور مي توانند روي قوانين پيشنهادي در زمينه موضوعاتي از قب

 آه مي توانند در هر سه آشور مورد نظر -بهداشت عمومي، امنيت و سرمايه گذاري در امر آموزش
يك اتحاد سازمان يافته آارگري قاره اي عليه يك آارفرماي واحد مي تواند تأثير هيجان .  آار آنند-باشند

ا هم دارند تا با آارگران آانادايي، مكزيكي و آمريكايي اشتراك بيشتري ب. (انگيزي داشته باشد
ايجاد يك آگاهي سياسي قاره اي به معناي ايجاد يك ) آارفرماهايي آه حتي هموطن آنها هستند

به ويژه اآثريت مكزيكي ها و آانادايي . (افراد آمي براي اين موضوع آمادگي دارند. آشور جديد نيست
اما با وجود همه مشكالت ) ها آه از روحيات امپرياليستي هيأت حاآمه فعلي آمريكا وحشت دارند

بديهي، اگر فعاالن اجتماعي نمي خواهند شاهد ايجاد يك جامعه قاره اي برمبناي معيارهاي نفتا باشند 
» عادي«بايد فراتر از مرزها دست به دست هم دهند و با هم براي ساختن اقتصادي آه در خدمت مردم 

  .قاره باشد، تالش آنند
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