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  بھزاد مالکی
  ٢٠١٨ جنوری ١٣

  

  !جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟ و مکسيکو در جست

۶  

  :پيوست ھا

  ٢٠٠۶ملی و مواضع آنھا در آستانۀ انتخابات  بخشيآزاد ستیيزاپات  ارتش-١

  )narconews.coو سايت ٢٠٠۶ ماه  مه ۴مقالۀ منتشر شده در انديشه و پيکار با استفاده از لوموند (

 ستیيزاپات گذاری ارتش هيپا و ١٩٩۴جنوری اول در کيمكز اپاسيچ در ايما انيبوم شورش شروع زا سال ١٢

 جنگ و مسلحانه تعرض از. گذارده است سر پشت را چندی مراحل جنبش نيا مدت، نيا در. گذرد ملی می بخشيآزاد

 ١٩٩۶ صلح قرارداد بستن تا  گرفته"ستوباليسن كر"شھر تصرف و کيمكز انتظامی و نظامی روھایين با زانیيپارت

 انيبوم ھای خواست تحقق برای ادیيز ھای وعده کيحكومت مكز آن در كه" آندرسن سن"قراردادھای  به معروف

 ھا ستيزاپات "نھادی حزب انقالب"سالۀ  ٧٠ حكومت انيپا و جمھوری استيانتخابات ر آستانۀ در ٢٠٠٠ سال در. داد

 در ديجد گامی " آندرسن سن قرارداد " مطالبۀ اجرای و تیيكوسيسمك سمت به طوالنی یئمايک راھپي سازماندھی با

 باز شيخو مناطق به ھا ستيزاپات داد، آنھا ھای خواست به پارلمان كه ردی پاسخ  با.برداشتند شيخو اسیيتعرض س

 مجتمع جاديو ا دھقانان نيب آن ميتقس و بزرگ ھای نيادامۀ مصادرۀ زم با آن در كه كردند آغاز را دیيجد و دورۀ گشته

 ًعمال ی،ئ دوره انتخابات مردم با خود توسط ھا بخشداری نيا ادارۀ و کيدموكرات ھای بخشداری و خودمختار ھای

 می "خوب دولت" آن به در اصطالح كه اند آورده وجود به شيخو لوكنتر تحت مناطق در را خودمختاری دولت

 تيفعال از مرحله نيا در ھا ستي زاپات.ست آنھاياليامپر انيحام و  کويسمك حاكمان "بد ھای دولت"با  تقابل در ند،يگو

 یم "جھانی مدنی جامعۀ"خودشان آنچه با عيوس ارتباط و ه داریيسرما شدن جھانی و سميبرالينول به حمله با ش،يخو

 و آوردند دست به شدن جھانی و سميبرالينول مخالفان و ديجد چپ ھای و جنبش روشنفكران نيب عیيوس تيمحبوب نامند

ماندن مبارزۀ  محدود اما . دنديگرد رهيغ و تیيس ِكبک جنوا، اتليس ھای اعتراض و جھانی فوروم اجتماعی بخش الھام

 شھری جنبش ھای ريسا از شان یئجدا و دولتی ارتش توسط آن محاصرۀ و وئیكيسمك انيبوم حوزۀ در ھا ستيزاپات

 و وکيسمك مبارزات عمومی بطن از آنھا شدن دور به رياخ سال ھای در ینوع به ،وکيسمك کيدموكرات و كارگری
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 مانده پاسخ بی دولت سوی از مطالبات آنان كه نيا علت به زين و ليدل نيھم به ديشا. است دهيگرد منجر آنھا شدن زولهيا

 .آن کيالكتيد و مبارزه ئیايپو به ست پاسخی واقع، در كه اند، كرده طرح را دشانيجد ژیيسترات آنھا است،

 رویيھمۀ ن د،يجد روی طرح نظرخواھی و مشورت برای ھا ستيزاپات ،"سرخ باش آماده" اعالم با ، ٢٠٠۵ جون در

 قبوالندن برای خواھند می كه اعالم كردند و فراخواندند شيخو نفوذ منطقۀ ھای جنگل و مراكز داخل به را خود

 اسیيس چپ ھای ھمۀ جنبش با عيوس ائتالفی و اسی بزننديس ديجد تعرض به دست وکيسمك دولت به خود ھای خواست

 سن شھر در ٢٠٠۶ جنوری  در "گريد كارزاری "ئیآ گردھم و "جنگل الكندونا از هيانيب نيششم" در. آورند وجود به

 : كرد اعالم ماركوس ستوبال،يكر

 انه،يم نه راست ست،يسانتر مهين نه ،ستيسانتر نه كند فيتعر داری هيسرما ضد و چپ را خود ديبا ستیيزاپات جنبش"

 در تنھا شيپ به گام برداشتن ان،يدر مبارزۀ بوم كه ديگرد اعالم هيانيب نيا در ."چپ بلكه ... قانونی و منطقی چپ نه

 و شھر كارگران با گريد عبارت به معلم، كارمند، دانشجو، دھقان، كارگر، با بومی انسان كه است ريپذ امكان صورتی

 کيبه  چپً واقعا ھای سازمان و افراد با كه است نيا ميدھ انجام ميخواھ می وکيسمك در ما آنچه.  "گردد تحدم روستا

. دارد وجود برالیيشدن نول جھانی دربرابر مقاومت دۀيا كه ست اسیيس چپ در كه ميكن می فكر رايز. ميابي دست توافق

 ."باشد داشته وجود و آزادی دموكراسی الت،عد ھمگان برای آن در كه ميبساز كشوری كه است نيا ھدف

و بقيۀ  دھقانان ،كارگران، انيبوم با ،وکيسمك سراسر در مخاطرات ھمۀ با ماه ۶ مدت به ھا ستيزاپات ندگانينما

 چپ روھایيھمۀ ن با  توافق "گريد كارزاری" برنامۀ  و انيه ھايب نيا از ھدف. داشت خواھند مذکره مردمی روھایين

 زين و برنامه به افتني دست و پراكنده مبارزات كردن ھمآھنگ. زنند می رسمی انتخابات نۀيس بر رد دست كه است

 .است گرفته  نام "مبارزه سراسری برنامۀ" كه ست مشتركی مضمون كوشش آن، كردنعملی  برای طرحی

 كارمندان، ان،يدانشگاھ با تا ديدرنورد را وکيسمك بزرگ تختيپا ھا ستيزاپات كاروان مه، ۴ شنبه ۵ تا اپريل اواخر از

 گاریيب به كه كارگرانی و )جنسی كارگران(ان يروسپ ساز، کيالست كارگران و گری شهيش كارگران معادن، كارگران

 به را آنھا یئ رهيزنج بزرگ ھای فروشگاه كه وران و صنعتگران خرد شهيپ و صنعتی كارگران شوند، می دهيكش

 تختيپا به شھرھا و اتيوال ريسا  و "جوانا تی" از ،وکيسمك شرقی جنوب كه از ئیآنھا تمام زين و كشانده ورشكستگی

 ن، صحنۀينماد مكان نيا .بود شده نیيب شيپ منظور نيا به تالتلولكو دانيم در مھمی ئیند گردھماينما مالقات اند آمده

 كشته نفر ۴٠٠ از شيآن ب در كه بوده" ازيد گوستاو"دولت  ارتش با ١٩۶٨ برواكت دوم در كارگران و انيدانشجو نبرد

 در تیيكوسيسمك در. رنديگ قرار و مجازات مؤاخذه مورد ھا تيجنا نيا نيمرتكب كه آن بی دنديگرد زخمی نفر صدھا و

 واقع، در كه متنی در اجتماعی، حقوق مدافع و ک دادستاني عنوان به ماركوس فرمانده معاون ،اپريل ٢٩ شنبه روز

 رھبران كه را داران هيسفرۀ سرما خواری زهير كه خواست آنھا رھبران و كارگران از است، "ادعانامه" کي

 مركزی نوسال  در.ندينما آغاز را نیينو دور سفره، نيا ترک با و فراموش كرده دھند می وعده آنان به ستيرفرم

 تک آنان از نفر ١٠٠ از شيب انسخن و به كرد سخنرانی نفر ھزار از شيب مقابل در ماركوس ،"اليرو ونیي" كایيسند

 و فروختند می ستیيزاپات ملی بخشيآزاد شرت ارتش تی و اسیيس بروشورھای روھا ادهيپ در. داد فرا گوش تک

 .خورد می چشم به "ديدھ را سازمان خود و ديكن مبارزه د،يندھ  رأی" شعار با ئیپالكاردھا

 می بحث به كنند متوجه ه داریيضد سرما ئیروين سوی به نئيپا از را كارگری جنبش چگونه كه باره نيا در آنھا

 اساسی منصفانه دستمزد و حقوق كسب و بازار با مبارزه گرچه ":گفت می ھا ستيزاپات سخنگوی باره نيا در. پرداختند

 هيسرما نابودی راه در جنگ برای كه ميخواھ می احترام كمال با نگيتيم نيا در شما ما از . ستين كافی نيا اما ست،

 بخشيجنبش آزاد رھبری كه ستين توخالی حرفی نيا .ديشو ھمراه ما با است خودمان به متعلق آنچه و بازستانی داری
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 و ميا زده دست ن اقداميا به مان نيسرزم در در عمل، ١٩٩۴ شورش زمان از ما. است كرده انيب ھا ستيزاپات ملی

 شورشی انيبوم . ميا درآورده كنند كارمی آنھا روی كه ئیآنھا معیج تيمالك به شده مصادره كه را اربابان ھای نيزم

 انيبوم. اند رانده رونيب شان روزانه زندگی ھای ازھمۀعرصه بلكه شان،يھا نيزم از تنھا نه را آنھا مباشران و اربابان

 را عمل نيا آنھا. اند داده سازمان را خودشان بھداشتی و آموزشی ستميس ازدولت، زیيپش افتيدر بدون سال، ١٢ طی

 امری اند، رسانده انجام به مزدور كارمندان اي اسیيس احزاب مداخلۀ از فارغ خودشان، محلی حكومتھای نظارت تحت

 چيھ از آن ليدل نيبد و دينما می رممكنيغ تجاری مطبوعات نظر از ھم ھنوز و نمود می ممكن ريغ شيپ سال ١٢كه 

 ."شود نمی صحبتی

ِكرتورو" بافان پارچه كایيسند كل ريبد روجاس، ئیلو خوزه  برد می سر به در اعتصاباپريل  ٩ از اش كارخانه  كه "ِ

 به رفتند بونيتر پشت پی در پی ساعت ٨ طی كه سخنرانان گريد ھمانند  او ."بدھم رأی روم نمی من نه،" ديگو می

 دولتی خشن سركوب به زين و اجتماعی ھای مهيسھم ب پرداخت از اربابان خودداری به كارگران، حقوق بودن زيناچ

 از كیي. نمود ءافشا ھستند مستقل كاھایيسند ئیبرپا كه مانع را خودفروخته كاھایيسند عملكرد و كرد اعتراض

 حمله آنھا اجتماعات از كیي به مسلح مرد ۵ چگونه كه كرد می فيفشرده تعر ئیگلو با "اليرو ونیي" میيقد كارگران

 خواستم می: "گفت می دينما كار روزه ٢٨ موقت قرارداد با است ريناگز و افتهيثابتی ن كار كه نآ از دينوم وی. كردند

 انتقالی ھای كارخانه كارگران. "كنم عبور مرز از نشدم موفق ولی كنم امتحان كايمرا به برای مھاجرت را خود شانس

 از آبستن را آنھا ان،يكارفرما كه نيا و دندكر می صحبت كارگر زنان روی بر مستمر فشار از )الدورايماك(دم مرزی 

 و داد می گوش سخن آنھا به داشت می بر ادداشتي و زد می پک خود پيپ به كه حالی در ماركوس. كنند می منع شدن

 انيبوم و اپاسيچ انيبوم با صحبتدر  كه برد می كار به را ای ساده واژگان ھمان كرد می صحبت آنان با كه ھنگامی

ِگررو" یكوھستانھا  هيعل ای"ادعانامه"ھا  نیئيپا دادستان مقام در  ماركوس.كند می استفاده وكاتاني ھای دشت و "ِ

 اجرای و افتهي سازمان اتيجنا شاھد مردم كه ئیجا ،وکيسمك نيسرزم در. صادركرد آن ھای ميرژ و داری هيسرما

 نينواتريب حتی باشد كه ھركس از بخواھند، كه وقت رھ بخواھند، ھرآنچه اردرھايليم كه ئیھستند، جا نيقوان زيانگ فساد

 دهينام" قانون حكومت" اي "عدالت ستميس" آنچه به نسبت توھمی چيھ. آورند می دست به فريك از ھراسی چيبی ھ افراد،

 شھری كارگران ھمان كه قضاتی و منصفه ھيأت مقابل در او. ندارد وجود دھد می جلوه غلط را درست و شود می

 سلب" بر مبتنی حكمی سپس. كرد " مرگ تقاضای" داری هيسرما ستميس برای و "كرد دفاع اش ادعانامه" از بودند

 ھای نيزم مقابل در اپاسيچ دھقانان ان ويبوم كه طور ھمان درست د،يگرد صادر "ديتول ابزار بر شخصی تيمالك

 با وقتی اند كرده اعالم ھا ستيزاپات كه گريد یجنبش كارزار ":ديگو می ادامه در او. بودند داده انجام بزرگ مالكان

 رانهيو نيب در را خود سفر ،جون ماه آخر تا ماركوس."بود خواھد ه داریيسرما ضدً واقعا ابدي وحدت كارگران جنبش

 دستی  باری،.كاشت خواھد آنھا در را شورش و خشم و ديام بذر و داد ادامه خواھد گذاشته برجا سميبرالينئول كه ئیھا

 خوبی به آن از و رديبگ مثبت اگر پاسخ كرده دراز وکيسمك كارگری و چپ جنبش با اتحاد برای ستیيزاپات جنبش كه

 وکيسمك چپ انقالبی جنبش برای عطفی ۀبه نقط نيالت كایيمرا در كنونی مطلوب طيشرا در تواند می شود استقبال

 از ھا ستيزاپات خروج برای سو کي از ست زگاھیيرسد گرب جهينت به اگر نينو ائتالف و برنامه كه چنان. شود ليتبد

 المللی نيب بانیيپشت و تيثيح گريد سوی از و قدرت، ليبد جاديا در مشاركتشان و اسیيس و یئ منطقه تيمحدود و انزوا

 گریكار و چپ جنبش برای تواند می امور، ادارۀ و یئ توده سازماندھی و جيبس آنھا در ميتجربۀ عظ و ھا ستيزاپات

 ويآلترنات کي جاديا سمت به حركت و ستیيسكتار كارھای سبک از گسست جھت در بزرگی باشد كمک وکيسمك

   ...انقالبی
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کارزاری «ما در باال ديديم که خواسته ھای مندرج در بيانيه ھای .  سال می گذرد١٢از نوشتن اين مقالۀ پيوست، «

ی به مناطق خويش عقب نشسته اند ولی قدرت خود را از دست نداده زاپاتيستھا تا حدود. ھنوز تحقق نيافته است» ديگر

نيروھای انقالبی در مکسيکو به رغم عقب نشينی ھائی که بر بورژوازی نئوليبرال تحميل کردند،  فرصتھائی را از . اند

ھای رفرميست دست داده اند و ما شاھد پيروزی ابرادور ھستيم که توانست با استفاده از اين فرصتھا، بيشتر نيرو

  ».را به گرد يک پالتفرم جمع نمايد» چپ«

 

 ١ھای پيوست  ادداشتي١

 :به شود رجوع هيانيب نيا كامل متن از اطالع برای  -١

http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/6-Declaracion-1.html 

 و دموكراسی مدافع" و "بشر قوقح مدافع" نھادھای نيا از ای پاره به ٢٠٠۶ جون شمارۀ در کيپلوماتيد لوموند -٢

 :ميآور می نجايا در كه كرده  اشاره" آزادی

National Democratic Instituteكا  يمرا اسبق خارجه ريوز ت،يآلبرا مادلن استير  به 

Freedom Houseايس سابق سيرئ ولسی، مزيج استير  به  

American Enterprise Instituteكا يمرا اسبق مھوریج سيرئ فورد، جرالد استير   به 

Open Society Instituteئیكايمرا اردريليم سورس جرج استير  به  

 در فرھنگ سه دانيم در را انيدانشجو تظاھرات ارتش كو،يسمك در ١٩۶٨ کيالمپ ھای بازی از قبل درست -۴

 .شدند كشته نفر ۴٠٠ تا ٣٠٠ حدود و ديكش به خون كويسمك

 .شناسد نمی تيرسم به را كالدرون ی "شده انتخاب" حكومت كه است كرده اعالم ونزوئال دولت -۵
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 بنيادينی که ماھيت روابط دوجانبۀ ما را من در درجۀ اول به شما پيشنھاد می کنم تا در جھت پيشرفت حوزه ھای.... 

البته حوزه ھای بسيار مھم ديگری وجود . تشکيل می دھند يعنی تجارت، مھاجرت، توسعه و امنيت تالشی به عمل آوريد

دارند اما فکر می کنم که يافتن مسير مشترکی در چھار موضوع فوق بتواند موجب پيشرفت در ديگر روابط دوجانبه 

ی ھا در خارج ئ محل استقرار بيشترين امريکائيان در خارج و امريکا محل استقرار بيشترين مکسيکومکسيکو. گردد

من فکر می کنم که تفاھمی که در اين نامه پيشنھاد می کنم بايد ما را به رفتار شايسته  و محترمانه بين اين دو . است

  .جماعت رھنمون شود

به انجام رساندن مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد امريکای شمالی ، فکر می کنم که تالش برای در زمنيۀ تجارت

به نظر من تداوم عدم اطمينان می تواند باعث فروکش کردن سرمايه گذاری در ميان .  اھميت دارد– NAFTA - نفتا–

ينۀ ايجاد ژی من در زميمدت و دراز مدت در مکسيکو شود که آشکارا مانع رشد اقتصادی در مکسيکو و تحقق سترات

در اين زمينه پيشنھاد می کنم مذاکرات با شرکت نمايندگانی از مکسيکو، . اشتغال و بھبود زندگی مردم خواھد گرديد

  .کانادا و اياالت متحده از سر گرفته شود

ما . ی ھا به خاطر فقر و خشونت مھاجرت نکنندئھدف اصلی دولت من اين خواھد بود که مکسيکودر زمنۀ مھاجرت 

ما خواھيم کوشيد که تضمين کنيم مردم کار و رفاه را . رت را به امری اختياری و نه ضروری تبديل خواھيم کردمھاج

برای اين کار حکومت آيندۀ مکسيکو باالترين .  شان با سنت ھا و فرھنگ خودشان پيدا کنندۀدر موطن خود، با خانواد

  . واھد آوردتالشی را که تاکنون در مکسيکو صورت گرفته به عمل در خ

پروژۀ ملی نوينی که ما به عمل در خواھيم آورد متضمن طرد فساد، از ميان بردن معافيت از مجازات، عمل رياضت 

تاريخ انتقال رسمی [مبر امسال از اول دس. توسعۀ کشور خواھد بودکشانه و تخصيص ھمه چيز برای تأمين مالی و 

بيشتری خواھيم داشت که ھمچون بذری برای تشويق ] دولتی[ی  ، ما سرمايه گذاری عموم]قدرت به لوپز ابرادر

سرمايه گذاری خصوصی و تخصيص قابل توجه منابع برای توليد، ايجاد اشتغال، فعال کردن مجدد بخش ھای انرژی و 

به کار خواھد رفت، ھمراه با ] مکسيکو[کشاورزی، آموزش و سالمت و نيز تأمين توسعۀ منطقه ای از جنوب تا شمال 

 ما در ًمثال. اجرای پروژه ھائی به منظور نگاه داشتن اھالی در روستاھای خود، گسترش فرصت ھا برای اشتغال و رفاه

جنوب شرقی کشور يک ميليون ھکتار درخت برای ميوه و الوار خواھيم کاشت، ھم به منظور بازيافت زيست محيطی 

ُ باستان شناسی فرھنگ المکا و مايا و پيش برده خواھد گردشگری در کارائيب و مناطق. و ھم ايجاد صدھا ھزار شغل

 پالنک عبور خواھد – کاالکمول – تولوم –شد زيرا ما خط آھنی برای قطارھای سريع خواھيم ساخت که از کانکوم 

 بھره برداری از ۀاين شامل پروژ. تجاری در نوار تھوانته پک نيز ايجاد خواھد شد] داالن، راھرو[يک کريدور . کرد

ژيک اين نوار از سرزمين ملی برای پيوستن اقيانوس آرام به اقيانوس اطلس است که موجب تسھيل حمل يموقعيت سترات

 ۵٠٠حدود [ مايل ٣٠٠طول اين کريدور . و نقل کاال بين کشورھای آسيائی و ساحل شرقی اياالت متحده می گردد

جادۀ موجود توسعه خواھد يافت و . اخته خواھد شدخواھد بود که در آن خط آھن برای حمل کانتينرھا س] کيلومتر

بندرھای سالينا، کروز، کواتزاکوالکوس بازسازی خواھند شد، از نفت، گاز، آب، باد و الکتريسيتۀ منطقه بھره برداری 

تمام اين نوار به يک .  و ساخت ھواپيما ايجاد خواھد گرديدءخواھد گرديد و کارخانه ھای صنعتی برای مونتاژ اجزا

 درخواھد آمد ءکه به حاکميت ما لطمه ای وارد کند به اجرا البته اين پروژه بی آن. منطقۀ بازرگانی آزاد تبديل خواھد شد

در اين مورد، مانند ھر پروژۀ ديگر، تأثيرات زيست . و با شرکت بخش عمومی، خصوصی و اجتماعی انجام خواھد شد

ينداران پايمال نخواھد گرديد، به عکس، اينھا به حساب خواھند محيطی ملحوظ خواھد شد و حقوق روستانشينان و زم

به طور خاص از . آمد، مورد مشورت قرار خواھند گرفت و ھمچون مؤلفه ھای اساسی در پروژه ادغام خواھند شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 زميندارانی که زمينشان بخشی از اين کريدور شود دعوت خواھد شد تا به عنوان سھامدار شرکتی که به اين منظور

ساختن اين تأسيسات و کارخانه ھائی که به راه خواھند افتاد شغل ھای زيادی ايجاد . تشکيل خواھد شد ھمکاری کنند

] اياالت متحده[جوی کار به شمال  و خواھند کرد و اين امر مانع از آن خواھد گرديد که جوانان منطقه در جست

ھشتاد و پنج کيلومتر مرز خود با اياالت متحده ايجاد  به ھمين طريق ما در طول سه ھزار و صد و . مھاجرت کنند

اين آخرين مانع ما برای نگاه داشتن . منطقۀ تجاری آزاد، سرمايه گذاری و توسعۀ فناوری را به پيش خواھيم برد

  .کارگران در سرزمين خود خواھد بود

ا سی کيلومتر از مرز به طرف گمرک مکسيکو بيست ت:  به صورت زمان بندی شده موارد زير را خاطرنشان می کنم

کاھش خواھد يافت؛ % ٢٠جنوب يعنی به داخل کشور منتقل خواھد شد؛ در منطقۀ تجارت آزاد ماليات بر درآمد به 

به طور خاص در شھرھای مرزی . يعنی نصف ميزان کنونی خواھد گرديد% ٨ميانگين ماليات بر ارزش افزوده 

% ٧.۵، در نيو مکسيکو %٨.٢، در آريزونا %٨.۵بود اين نرخ در کاليفرنيا مکسيکو نرخ ماليات مانند امريکا خواھد 

 کاھش خواھند يافت تا ماليات بر  (STPS)ماليات ھای ويژه بر توليد و خدمات. است% ٨.٢و در مرز با تکزاس 

زاد به حداقل  مزد حداقل در کل منطقۀ تجارت آ٢٠١٩ جنوریدر آغاز . بنزين، گازوئيل و برق با امريکا يکسان گردد

اين به خاطر عدالت است و خطر تورم ندارد زيرا ھمان گونه که گفته شد . دوبرابر ميزان کنونی افزايش پيدا خواھد کرد

ماليات ھا و بھای انرژی کاھش خواھند يافت طوری که با افزايش مزد و کاھش ديگر قيمت ھا، سطح عمومی قيمت ھا 

در تمام شھرھای منطقۀ تجارت آزاد مرزی طرح توسعۀ شھری جامع .  يافتيکسان خواھد ماند يا حتی کاھش خواھد

، تأمين آب آشاميدنی، زھکشی، جاده )land zoning( خواھد گرديد که شامل تخصيص زمين به مناطق ويژه ءاجرا

گر سازی، خانه سازی، محل ھای نگاھداری کودکان، واحدھای ورزشی، اماکن فرھنگی، مدارس، بيمارستان ھا و دي

در چنين محيط پيشرفت و رفاه نوينی من ... آقای رئيس جمھور. رات زيادی ايجاد خواھيم کردييما تغ. خدمات خواھد بود

خواھيم توانست به توافق ھائی برای روياروئی با پديدۀ مھاجرت و مسألۀ ] مکسيکو و اياالت متحده[اطمينان دارم که ما 

که صلح و آرامش  متکی بر احترام متقابل، ھمکاری برای توسعه باشند و اينناامنی مرزی دست يابيم، توافق ھائی که 

نی مان گفتم، من بر ولفيھمچنين، ھمان گونه که درمکالمۀ ت. ميوۀ عدالت اند و ھمۀ اينھا با احترام مطلق به حقوق بشر

وسعه ای که کشورھای اين باورم که مسألۀ مھاجرت بايد به شکل تفاھم آميز حل و فصل شود، از طريق برنامۀ ت

ند دھکدۀ خود را برای  اامريکای مرکزی را دربر گيرد که در آنھا ميليون ھا تن از اھالی فرصت شغلی ندارند و مجبور

  .  تأمين زندگی و رفع گرسنگی و فقر ترک کنند

ه و پيشنھاد اليح] مکسيکو[دولت من مايل است به منظور ادای سھمی در اين تالش مشترک، به کنگرۀ اتحاد ... 

اگر اياالت متحده در اين طرح شرکت کند و ما . تخصيص منابع اقتصادی و تجربی ما در اين زمينه را ارائه کند

کشورھای امريکای مرکزی را وارد طرح کنيم و ھر کشور به نسبت اندازۀ اقتصاد خود سھمی ادا کند در آن صورت 

 درصد آن برای تأمين مالی پروژه ھا برای ايجاد ٧۵قه گردآوريم که خواھيم توانست منابع قابل توجھی برای توسعۀ منط

بدين طريق، تکرار می کنم، ما .  درصد آن برای کنترول و امنيت مرزھا به کار خواھد افتاد٢۵شغل و مبارزه با فقر و 

و گرانده، مھاجرت در ھمان حال، ھر حکومتی، از پاناما تا ري. به عللی که منشأ پديدۀ مھاجرت اند خواھيم پرداخت

شھروندان خود را غير ضروری خواھد کرد و مراقب مرزھای خود در مورد عبور کاالھا، سالح، قاچاق مواد مخدر 

خواھد بود و ما بر اين باوريم که اين راه انسانی تر و مؤثرتری برای تضمين صلح، آرامش و امنيت برای مردمان ما و 

  .دولت ھای ما خواھد بود
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مھور، من منتظر مالحظات شما در مورد رويکردی ھستم که برای دستيابی به تفاھمی دوستانه و احترام آقای رئيس ج

مکسيکو و اياالت متحده دو کشوری . متقابل با شما و مردم شما و ملت بزرگی که نمايندگی اش می کنيد ارائه نمودم

لحظات تنش و عدم . فيانی ما  داشته اندھستند که تاريخ مشترک منحصر به فردی از جمله به خاطر وضعيت جغرا

پيوندھا را . چيزھای خوب زيادی ما را به ھم پيوند می دھد. توافق بين ما وجود داشته اما تفاھم و احترام نيز بوده است

برای احترام به اين پيوندھا بايد . فرھنگ، زبان، سنت ھا و باالتر از ھمه دوستی و ھمبستگی بسيار: نمی توان گسست

از ديدگاه سياسی دلگرمی من اين واقعيت است که ما ھردو می دانيم . ديگر ياری رسانيم  کنارھم کار کنيم و به يکدر

ما توانسته . چگونه می توانيم آنچه را می گوئيم متحقق کنيم و ھردو با موفقيت توانسته ايم با مخالفت ھا رو در رو شويم

ھمه چيز برای آغاز مرحله . قرار دھيم و نھاد سياسی را جابجا کنيم] وجهت[ايم رأی دھندگان و شھروندان را در مرکز 

  .شما را به گرمی در آغوش می گيرم. ای جديد در روابط مبتنی بر ھمکاری و رفاه بين جوامع ما آماده است
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