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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
 سکيم آيو :نوشتۀ

  عثمان حيدری: فرستنده
   ٢٠١٩ مارچ ١١

 

  به ونزوئال ربط داردًانقالب در حال تکوين ھائيتی مستقيما
اما آن قطره آبی که ليوان را سر ريز کرد چه بود؟ خيانتی بود که ژوونل مويزه بعد از آن ھمه ھمبستگی مثال زدنی به 

 ھائيتی به نفع اقدام OASئی امريکا در يک رأی گيری سازمان کشورھای نوریج ١٠در روز . ونزوئال کرد

  دا رأی دامريکااسپانسور شده توسط 

  :يادداشت

رو می شود و نااميدی در ه در حالی که کودتای ديپلماتيک بچه پولدارھا در ونزوئال روز به روز با موانعی بزرگتر روب

 ديگری از کارائيب طوفان خشمگين ۀباب سرانجام آن به کالن رسانه ھای غربی حامی کودتا نيز راه می يابد، در گوش

 به آتش کشيده می امريکاپرچمھای .  کودتاچيان را ھدف قرار داده استۀدستجنبشی از توده ھای محروم و گرسنه سر

نه تنھا پرچمھای ونزوئال در دست مردم . شوند و در خيابانھای پورت دو پرنس کابوسی باور نکردنی ظاھر می شود

. سر دھند" زنده باد پوتين"خشمگين به اھتزاز در می آيد، بلکه حتی از اين ھم فراتر، ھائيتيائی ھا آغاز کرده اند شعار 

 در واشنگتن و آن سوی آبھا در ءچه کابوسی برای بولتون و شرکا. تی روسيه-است و نه آر گزارش فرانس پرس اين

  ."متمدن"اروپای 

ئيان خواسته است که ھائيتی را در اسرع وقت و به ھر طريق که می توانند ترک امريکا از کليه امريکااکنون سفارت 

ه و ضمن حمايت از رئيس جمھور بر دفاع از کنند و جان بولتون، اين دلقک خونريز، به تقبيح خشونت پرداخت

  .دمکراسی تأکيد نموده است

 کيم آيوس تصوير فشرده اما نسبتا روشنی از وقايع ھائيتی را به دست می دھد و بر اين نظر است که واکنش به ۀمقال

 عليه خود  بومرنگیغربی ونزوئال اکنون به-ئیامريکاکودتای . ی را زده استئکودتای ونزوئال چاشنی اين قيام توده 

  . زيبائیۀچه واقع. دول کودتاچی بدل می شود

آيوس ژورناليست ھمکار . ارزش اطالعاتی گزارش کيم آيوس عدم دقت آن در مفاھيم را به خوبی جبران می کند

  .رتال ھائيتی ليبرته است که در پورت دو پرنس، پايتخت اين کشور، به سر می بردوپ

  قبھمن شفي

  ٢٠١٩ بروریف ١٧
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  د به ونزوئال ربط دارًانقالب در حال تکوين ھائيتی مستقيما

   

تفرعن، وعده ھای نادرست و با قيام سرتاسری توده ھا برای بيرون راندن ژوونل مويزه از قدرت به دليل فساد، 

اما اين بحران با کنار رفتن مويزه که به . دروغھای بی پرده اش، ھائيتی برای ھفتمين روز متوالی در ھرج و مرج است

  .نظر قطعی می رسد، پايان نخواھد يافت

عليه  سال قبل ٣٣ه انقالب کنونی تمام شواھدی از يک انقالب عميق و غير قابل توقف را از خود به نمايش می گذارد ک

ھمان کسی که پروازش . نشان داده بود  از خودBaby Docِديکتاتور ھوس باز ژان کلود دواليه معروف به بيبی دوک 

 به يک تبعيد گاه طالئی در فرانسه امريکا نيروی ھوائی ١٣٠ از ھائيتی با يک ھواپيمای سی ١٩٨٦ سال روریب ف٧در 

  . ساله از تالطمات را رقم زد٥ورانی  آغاز دۀپس از دو ماه شورش، نقط

 به يک انقالب ١٩٩٠مبر سال  دس١٦بی و سه کودتا، آن قيام در رغم سرکوب شديد، کشتار، يک انتخابات تقل علی

سياسی منجر شد که به پيروزی چشمگير ژان برتراند آريستيد، روحانی ضد امپرياليست رھائيبخش در جريان يک 

  . اعالم نمود١٩٩١ روریب ف٧ھائيتی را در " ن استقاللدومي"انتخابات انجاميد که 

در زمانی که ساندينيستھای نيکاراگوئه و اتحاد جماھير شوروی تازه مغلوب شده بودند، مردم ھائيتی برای نخستين بار 

ی التين امريکايلی در دو دھه قبل از آن، دستگاه مھندسی انتخابات واشنگتن را در چپس از پيروزی سالوادور آلنده در 

 ھائيتی الھام بخش افسر جوانی در ارتش ونزوئال به نام ھوگو چاوز بود تا با به کار بردن ھمان ۀنمون. شکست دادند

  .ی جنوبی باشدامريکانسخه آغازگر موجی صورتی از انقالبات سياسی از طريق انتخابات در 

عليه چاوز  ٢٠٠٢ پريلا ١١ را سازمان داده بود، در عليه آريستيد کودتائی ١٩٩١مبر  سپت٣٠واشنگتن ھمانطور که در 

اما اين کودتا در عرض دو روز از دست مردم ونزوئال و رده ھای پائينی ارتش . نيز اقدام به کودتائی مشابه نمود

  .شکست خورد
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د به تنھائی  ونزوئال که وی را به قدرت رسانده بو١٩٩٨رغم اين پيروزی چاوز متوجه آن بود که انقالب سياسی  علی

 ۀ نخواھد بود و واشنگتن ماشين عظيم دخالتگری و قدرت اقتصادی اش را برای منکوب کردن پروژءقادر به بقا

ونزوئال به کار خواھد گرفت و انقالب وی ناچار است پلی به سوی ھمسايگان خود در " ٢١سوسياليسم قرن "ساختمان 

  . فشار عمو سام قرار داشتندۀشد که زير منگنی التين باز کند و نمونه ای برای آنانی باامريکا

 بی سابقه ای از ھمبستگی و توزيع سرمايه ۀبا استفاده از ثروت عظيم نفتی ونزوئال، چاوز با ائتالف پترو کارائيب تجرب

. ی مرکزی بسط يافتامريکا کشور در حوزۀ کارائيب و ١٧ به ً شروع شد و نھايتا٢٠٠٥را آغاز کرد که در سال 

ی برای اعتبارات در اختيار کشورھای عضو قرار داده و به ئی که محصوالت نفتی ارزان و شرايطی افسانه پروژه ا

رسيد، ريسمان نجاتی را به سمت اين کشورھا  ر به فروش میلا د١٠٠اين ترتيب در زمانی که نفت به قيمت ھر بشکه 

  .انداخت

 و ١٩٩١(با دو کودتا ) ٢٠٠٠ و ١٩٩٩(اب کردن آريستيد  واشنگتن مردم ھائيتی را به علت دو بار انتخ٢٠٠٦تا سال 

مردم ھائيتی توانسته بودند با . و دو بار اشغال توسط ارتشھای خارجی با حمايت سازمان ملل تنبيه نموده بود) ٢٠٠٤

  .ندبه عنوان رئيس جمھور به نوعی وضعيتی از يک پات را برقرار کن) يک متحد قديمی آريستيد(انتخاب رنه پره وال 

 قرارداد پترو کارائيب را امضاء نمود که بنا بر اسناد ديپلماتيک ٢٠٠٦ مه ١٤پره وال در روز سوگند خويش در 

 در ھائيتی ليبرته ٢٠٠١گزارش آن در سال ( منتشر شده توسط ويکی ليکس خشم واشنگتن را برانگيخت ۀمحرمان

 دريافت نفت و اعتبارات ونزوئال گرديد اما واشنگتن جام موفق بهنبعد از دو سال مبارزه، پره وال سرا). منتشر شد

ن به ھمراھی نتاگون، وزارت خارجه و بيل کلينت، پ٢٠١٠ نوریج ١٢متعاقب زلزلۀ . ترتيب مجازات وی را نيز داد

ل دولت ھائيتی را به دست خود گرفتند و در روند انتخاباتی بين و کنترًتعدادی از نوکرانشان در اليت ھائيتی، عمال

، ژود سلستين کانديد مورد حمايت پره وال برای رياست جمھوری را کنار زده و آدم ٢٠١١ چ تا مار٢٠١٠مبر ون

  .خودشان ميشل مرتلی را سر کار آوردند

 مرتلی بخش اعظم حساب مالی معروف به صندوق پترو کارائيب را که از زمان ايجادش در سال ٢٠١٦ تا ٢٠١١از 

مرتلی ھمچنين اين . داشته بود، باال کشيد، صرف مخارج ديگر نمود و ريخت و پاش کرد ھائيتی را سر پا نگه ٢٠٠٨

ز بخت بد ا.  به قدرت برسد٢٠١٧ روریب ف٧ خود ژوونل مويزه نمود تا در ۀپول را صرف کمک به دست پرورد

  .ه ونزوئال بودعلي امريکا تلفات جانبی جنگ رو به شدت ء، او جز)مپ به قدرت رسيدکه ھمزمان با تر(مويزه 

عليه جمھوری بوليواری مپ که در محاصرۀ باندی از آنتی کمونيستھا قرار داشت، به فوريت بر اقدامات خصمانه تر

ھائيتی تا آن زمان در پرداخت بدھی ھايش به . عليه دولت مادورو اعمال نمودافزود و تحريمھای اقتصادی فراگيری را 

يا ( ديگر پرداخت صورتحسابھای پترو کارائيب برای آن امکان ناپذير شد امريکاتحريمھای ونزوئال تأخير داشت، اما با 

  . خاتمه يافت٢٠١٧بر و در اکتً پترو کارائيب عمالۀو معامل) بھانه ای طالئی به دست آنھا داد که چنين ادعا کنند

با بسته شدن . ابل پرداخت شده بود کافی دشوار بود، اکنون ديگر غير قۀزندگی در ھائيتی که تا آن زمان به انداز

شريانھای نفت ونزوئال، مأمور اجرای واشنگتن، صندوق بين المللی پول، به ژوونل اعالم کرد که وی بايد قيمت 

ی سه روزه بود ئ اين اقدام يک انفجار توده ۀنتيج.  بدان دست زد٢٠١٨ ونج ٦سوخت را افزايش دھد که وی نيز در 

  . کنونی بود شورش جاریۀکه پيش پرد

آغاز شد و ھزاران تظاھر کننده خواستار " پول پترو کارائيب کجاست؟"ی با شعار ئ در ھمان زمان جنبشی توده ًتقريبا

.  گذشته از محل پتروکارائيب دريافت کرده بودۀر درآمدی شدند که ھائيتی در دھلا ميليارد د٤روشن شدن سرنوشت 
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ايجاد بيمارستان، مدرسه، راھسازی و پروژه ھای اجتماعی ديگر شود اما درآمد صندوق پتروکارائيب قرار بود صرف 

  .ھائی ديگر رفته بود دو مورد تحقيق مجلس نشان داد که پولھا به جيب.  ھيچ چيزی نديدندًمردم عمال

دنی به اما آن قطره آبی که ليوان را سر ريز کرد چه بود؟ خيانتی بود که ژوونل مويزه بعد از آن ھمه ھمبستگی مثال ز

 ھائيتی به نفع اقدام اسپانسور OASئی امريکا در يک رأی گيری سازمان کشورھای نوریج ١٠در روز . ونزوئال کرد

ماه مه سال گذشته   رأی داد که دولت مادورو را با وجود اين که وی با دو سوم آراء برندۀ انتخابات امريکاشده توسط 

  .اعالم می نمود" غير مشروع"شده بود، 

 کافی خشمگين؛ و از وعده ۀيتيائی ھا تا آن زمان از فساد غير قابل مھار و تورم رو به آسمان و بيکاری به اندازھائ

اما اين خيانت سخره آميز جنجالی . وعيدھای ساليانی دراز و از تحقيرھا و خشونتھای نظاميان خارجی کالفه بودند

تن برای کمک به آنھا در مقابله با آتش رو به افزايش، آخرين ژوونل مويزه و ھم پالکی ھايش به خاطر جلب نظر واشنگ

  .قطره آبی بود که سرريز شد

با وحشت شاھد ) ی درونیو ھمچنين به علت درگيری ھا(واشنگتن اکنون حيرتزده و در حالی که گزينه ای ندارد 

عليه  از نخستين کودتا -  گذشته  سال٢٨در جريان که ی است ئ سياسی و اقتصادۀچندان ناگھانی بنای پوسيدفروپاشی ن

در ھائيتی بر پا کرده   - که ژوونل را به قدرت رساند ٢٠١٧سال " کودتای انتخاباتی" تا آخرين ١٩٩١آريستيد در سال 

  .است

 مطمئنا به شکل تب آلودی در صدد پيدا کردن راھی برای وصله پينه کردن راه حلی برای بستن چاله ھا امريکاسفارت 

ً اما نتايج چنين اقداماتی احتماال. ئی، برزيل، کلمبيا و نخبگان ھائيتی استامريکا، سازمان کشورھای  متحدمللبا کمک 

  .نخواھند بود ١٩٨٠ ۀديرپا تر از نتايج اقدامات اواخر دھ

ی را به عقب بيندازد که اکنون  بود که می توانست طوفان سياسي اين ھمبستگی ونزوئالءطنز واقعه اين است که از قضا

عليه انقالب بوليواری ونزوئال زنجيره ای از نتايج  امريکااين ھم جور در می آيد که تھاجم . ھائيتی را در می نوردد

را به بار آورده است که از حس امتنان عميق مردم ھائيتی و قدردانی از مشارکت ونزوئال غير ناخواسته و پس زدن ھا 

چاوز و مادورو نيز اغلب می گفتند که پترو کارائيب ] از سوی ديگر[خيزد، به ھمانگونه که  در سرنوشت آنان بر می

  .است" بازپرداخت دين تاريخی ونزوئال به مردم ھائيتی"برای 
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