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ه که آنچ ،رود نوشته شودوقتی که تاریخ آن چنان نوشته شود که از آن انتظار می»

 .«هات آنسبعیهاست، نه طولانی توده شکیباییشود اعتدال و ها میباعث شگفتی انسان

 8391، اهیس یهاژاکوبنسی. ال. آر. جیمز،   

ریکا آم یترین نقش را در برانداختن بردگی در قارهجنبش هائیتی، اگر چه محوری»

ه ین بزرگی بدِ ه. ما همها نادیده گرفته شده استاما بیش از سایر جنبشداشته است، 

 .«مردم هائیتی داریم و باید آن را بپردازیم

 سلما جیمزاز  زمان ما حالاستی کتاب ، مقدمهپرسکادرت مارگا

*** 

 سال جمهور غیرقانونی هائیتی که از، رئیسسیوونل موج، ۰۲۰8 ژوئیه ۷در 

به قتل  پورتو پرنس یاش در حومهخانهبه  ایحمله، در کردکشور را اداره می ۰۲8۷

فوریه  ۷اش در یجمهورریاست یکه دورهرغم اینرسید. مویس پیش از مرگش، به

های مرگ هائیتی و همچنین دولت جو به پایان رسیده بود، با حمایت جوخه ۰۲۰8

 صندوق رهیمدئتیو عضو ه یتیهائ یاقدام برا تهیکم ذارانانگیاز بن یر لبوسییرپی

 .است یتیهائ یاضطرار یهاکمک

 اعتصاب یدر سازمان جهان یتیهائ یاست که برا یعضو گروه پرسکادمارگارت 

 یازا دردستمزد  یبرا اهپوستیزنان س انگذارانیو از بن ،کنندیزنان کار م
ور طهاست که ب کیفیپاس ویدر راد «ثسوجورنو ترو» ی. او مجراست خانه یکارها

 کند.یم پخش را یتیمرتب اخبار هائ

 ریسردب اریاست. او دست ورکیویساکن ن سندهیمترجم، و نو شگر،یرایو واله لایکام

 ( است.Monthly Reviewو )یویر یلثمان

 مصاحبه سپاسگزارند. نیا یبه هماهنگ کمک خاطربه مزیها از سلما جآن
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سیاست دولت دونالد ترامپ( و سازمان ملل، قدرتش را حفظ کرده  یبایدن )در ادامه

 گیریکناره خواستار گستردهچندین ماه با شرکت در تظاهرات ، بود. مردم هائیتی

مردمان اهل به اخراج ای کنندهولت بایدن با سرعت نگراندند. همزمان، دبومویس 

 ادامه داده است. یهائیت

وزیر انتخاب شده بود، عنوان نخستبه ،پیش از قتل مویس اندکیآریال هنری که 

 The) محور گروه  سوگند خورد.  ۰۲۰8ژوئیه  ۰۲جمهور موقت در عنوان رئیسبه

Core Group) ،اروپا،  یکانادا، آلمان، برزیل، اسپانیا، اتحادیه، متشکل از آمریکا، فرانسه

 Organization ofاز سازمان ملل و سازمان کشورهای آمریکایی ) و نمایندگانی

American Statesای حمایت خود را از هنری اعلام کردند.(، در بیانیه 

تگیر دس رئیس تیم امنیتی مویس را، ترور مربوط به هایبررسی درمقامات هائیتی 

، دادرس دادگاه عالی را صادر کردند. تلوت کوک ندلیوحکم دستگیری  وکرده 

از  فرنتایید کرد که چهار نیز پنتاگون  وبا ترور مرتبط بودند  نیزمزدوران کلمبیایی 

تعلیم  یآمریکا دوره ی( ایالت جورجیاFort Benningمتهمین مزدور در فورت بنینگ )

برای ( Western Hemisphere Institute)غربی  ینیمکره یسسهؤنظامی دیده بودند. م

 School ofآمریکا  یتر به مدرسه قارهپیش که همکاری امنیتی در فورت بنینگ

Americas  (، چندین دههنامندمی «هامدرسه آدمکش»)منتقدین آن را معروف بود 

بارزه و مشورش، های رزمی، عملیات ضدتعلیم نظامیان آمریکای لاتین در زمینه مشغول

 ،است. از آن هنگام، قاضی مسئول رسیدگی به این قتل استعفا داد بودهبا مواد مخدر 

 های دادگاه هم پیدا شد.چرا که جسد یکی از منشی

در زمان ریشتری هائیتی را تکان داد.  ۷.۰ گری ویران، زلزله۰۲۰8اوت  8۱در 

نفر زخمی  8۰۲۲از  رسیده بود، بیش ۰۰۲۲ومیر به این مطلب، میزان مرگنگارش 

هم آسیب  هابیمارستان بسیاری ازخانه نابود شده بود.  ۷۲۲۲یش از بشده بودند، و 

گزارش از مازاد ظرفیت  بودند تیفعال مشغول همچنانهایی که آن و دیده بودند،

 لرزه، طوفان استوایی گریسدادند. دو روز پس از زمینمی پزشکی لوازمو کمبود  بیماران

(Tropical Storm Graceهائیتی را فراگرفت که تو )م با باران و بادهای سنگین بود.أ 

*** 
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شما که برای صحبت در مورد رویدادهای هائیتی به من  ی: از هر دوکامیلا واله

ویس ونال مجواست: امتناع  رخ دادهاتفاقات زیادی در هائیتی  ا ً. اخیرمتشکرم پیوستید

وزیر، حضور ند آریال هنری به عنوان نخستگیری، قتل متعاقب او، سوگاز کناره

 توسطی، و البته کنترل هائیتی یها، زلزله، طوفان استواهای مرگ در خیابانجوخه

آمریکا، سازمان ملل، و سازمان کشورهای آمریکایی(.  نهادهای امپریالیستی )عمدتاً

 ی شرایط فعلیهای تاریختوانید در مورد ریشهها بپردازیم، میکه به ایناز این پیش

 صحبت کنید؟

 یر مبارزهدرا باید های وضعیت فعلی که ریشه بگویم: نخست باید یر لبوسییرپی

شان از آفریقا ربوده شده و ، مردمی که اجداد مادری و پدریدیدتاریخی مردم هائیتی 

حیوانات بارکش به این سرزمین آورده شدند، تا برای مردمی  عنوانبرای کار کردن به

 داریعلیه بردهها آن .بیافرینندثروت ، کردندرا مانند بردگان نگهداری میها نآ که

ژانویه  8 کشور مستقل هائیتی را در ه وشکست داد 8۷38جنگیدند و آن را در سال 

ی متوقف نشده است، چرا که هائیتی یبرای رهاما . اما مبارزات تأسیس کردند 81۲۱

وجود آمد. هائیتی خود را هچنگال بردگی ب رگرفتا مردم توسطکشور عجیبی بود که 

داری کرده بود، تثبیت کرد؛ خود را دهعنوان کشوری آزاد که خود را وقف الغای بربه

 نای و مردم بومی  اعلام کرد. آنیبردگان آفریقا ویژهپناهگاهی برای مردم ستمدیده، به

ن شان دفاع شود. ایادیتوانستند به هائیتی بیایند، شهروند شناخته شوند و از آزمی

 اوضاع در هائیتی است. یتاریخچه

فرانسه، انگلستان،  در موردهای برده )وریت، امپرا(slavocracy) سالاریداربردهاما 

کشیدند کار میهبرده ب عنوانها را بهییظهور آمریکا، که آفریقانوکشور  هابعدو اسپانیا، 

آزادی و انقلاب موفق را نابود کنند. از آن  الگویخواستند که این ( میکنیمصحبت می

خود قرار داده  تأثیرای بوده که مردم هائیتی را تحت زمان، هائیتی دستخوش مبارزه

افراد و  ، پروردن و بر سریر قدرت نشاندنانجام دادنداست. کاری که این کشورها 

ودند در تلاش ب ی مردم هائیتی شوند، چرا کهکه تبدیل به دشمنان توده بودهایی دولت

برای غنی کردن اقلیت را احیا کنند. بنابراین مردم را  کش قدیمینظام استعماری بهره
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امروز ما  اند.علیه این دیدگاه استعماری و نظام استثعماری مبارزه کرده پیوستههائیتی 

 یم.امبارزه یشاهد ادامه

 .پدید آمد عطفی ینقطه، دولت آمریکا به هائیتی حمله کرد 838۱در سال وقتی 

ل دلی دینقدرت بود، ب برای در اختیار گرفتنمردم در هائیتی  یدر آن مقطع، مبارزه

ویژه نهادهای هب)نهادهای خارجی  بهگرفته شده و  هاآن ازبه زور که زمین کشاورزان 

 «، ما این را تحمل نخواهیم کرد.نه» شده بود، و مردم هائیتی گفتند واگذار (آمریکایی

انبوه به وقوع پیوست و تفنگداران دریایی آمریکا در حمایت از نخبگان و متحدین  یقیام

رت و از به قد «بازگرداندهپیشین  وضعیتبه »شدند تا کشور را میدان وارد خود خارجی 

 یهگیرند، آمریکا تبدیل به تصمیمزمانرسیدن جنبش مردم جلوگیری کنند. از آن 

آمریکا  یشده است، و ما در حال مبارزه علیه سلطههائیتی  یاصلی در امور روزمره

به ) «بابا دکتر»های اخیر، فرانسوا دووالیه سال طیایم. بوده (گر اصلی هائیتیسلطه)

 «بچه دکتر» دووالیه کلاد-و پسرش ژان (یپزشک نهیحرفه و تخصص در زم لیدل

 ی علیه مردم برایطبقاتی بودند، این جنگ طبقات یاین مبارزه نمودترین رحمانهبی

 کش قدیمی، سازماندهی شده است.بقای نظام استعماری بهره

و با موفقیت دووالیه را سرنگون کردند، اما آمریکا از  یدند، مردم شور831۱در سال 

نیروهای وابسته به دووالیه را در قدرت نگه دارد. پس از فرار  تاتلاش کرده  زمانآن 

 هستیمدووالیه طرفداران دولت نظامی هد حکومت شادووالیه، ما به مدت چهار سال 

 برتراند آریستید-، مردم ژان833۲. در سال کردمردم را سرکوب می انهرحمکه بسیار بی

را انتخاب کردند. او اولین  (رهبر جنبش جدید برای آزادی وکشیش کلیسا )

 دراه مدمکراتیک انتخاب شده بود و فقط هفت  صورتجمهور هائیتی بود که بهرئیس

وقوع پیوست که آمریکا آن را سازمان ه ی بی، کودتا8338سپتامبر  9۲. در ماندقدرت 

صورت نفر کشته شدند، مردم به ۱۲۲۲یش از بارتش هائیتی اجرا شد.  یوسیلهداد و به

تید، دو جمهور آریسالمللی بود، و رئیسمقاومت کردند و توام با همبستگی بین گسترده

، 833۱گشت. در سال ازجمهوری بریاست ساختماناش به یل دورهسال بعد برای تکم

به  والیرنه پردیگر، دولت در اولین انتقال آزاد قدرت از یک دولت انتخابی به 

 اما آمریکا به تضعیف فرایند دموکراتیک ادامه داد. برگزیده شد،جمهوری ریاست
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امی، مردم هائیتی ، حتی در اوج دیکتاتوری نظ831۷باید توضیح دهم که در سال 

ا ربسیاری از دستاوردهای جنبش دمکراتیک  )کهبا موفقیت قانون اساسی جدیدی را 

. ی دادندأبه آن ر با اکثریت آراتدوین کردند و بر اساس مشارکت عمومی نهاد( ارج می

یا آمریکا هرگز به قانون اساسی احترام نگذاشتند.  و هادووالیهطرفداران ارتش،  که البته

ت با اکثریو انتخابات دموکراتیک برگزار شد و آریستید برای بار دوم  ۰۲۲۲سال در 

جمهور انتخاب شد. اما آمریکا نیروهایش را بسیج کرد و عنوان رئیسبهمطلق آرا 

دموکراسی و اجرای احکام دموکراتیک در هائیتی را به شدت تضعیف به سمت پیشروی 

دوم را به اجرا  یکودتا پسر ر جورج بوش، دولت آمریکا تحت نظ۰۲۲۱کرد. در سال 

اول بود( که منجر به کشته شدن نزدیک به  یمسئول کودتاپدر درآورد )جورج بوش 

 توسط)نیروهای نظامی قدیمی هائیتی که  گراراستنیروهای  توسطده هزار نفر 

ز امزدوران و جنایتکاران اهل هائیتی، ، و طیف جمهور آریستید منحل شده بودندرئیس

تونتون  و نیز یتیهائ یترق و شرفتیپ یبرامرگ  یجوخه یجبههجمله 
 در واقع قادر به اجرایها آن ( شد.بابا دکتر و بچه دکتر یسرسپردهنیروهای ، ماکوتس

 جمهورآمریکا، فرانسه، و کانادا وارد شدند و رئیس یکودتا نبودند، بنابراین نیروهای ویژه

د. اما مردم هائیتی هرگز زیر بار این کودتا نرفتند و ساقط کردنو ربوده  را آریستید

 مقاومت تا امروز ادامه دارد.

سازمان از ، هائیتی تحت اشغال آمریکا، فرانسه و کانادا بوده است، اما زماناز آن 

. در دشواستفاده میجهان باشد،  خوشایندقبول و مکه عنوان پوششی برای اینهملل ب

مردم ها آن ند؛اهل سیاست خارجی آمریکا را اجرا کردحقیقت نیروهای سازمان مل

 ،نداهدر اقصی نقاط هائیتی قتل عام کردرا گوناگون اجتماعات های فقیرنشین و محله

خواستار ، اندادامه دادهاستثماری  یپوسیده نظامعلیه خود تظاهرات به که مردم چرا 

قتل  مردم. بنابراین اندودهبازگشت منتخبین خود به قدرت بو  خودحقوق دموکراتیک 

 .شدندمیعام 

 ،راه انداخته بودندبابا دکتر و بچه دکتر آن را های تونتون مکوتس که دولت

حضور صحنه  درمختلف،  هاینامحتی با  و پیوستهکه  اندیرحمبیهای مرگ جوخه

ل بود. وی پیشرفت و ترقی هائیتی در خلال کودتای اجبهه هایشانناماند. یکی از داشته
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، اما این فقط روشی برای گمراه کردن مردم است. اندمعروف «دارودسته»به  اکنون

 نیروهای مخالف باکنند که شنوند، فکر میرا می «دارودسته»وقتی که مردم اصطلاح 

های قاتلی هستند که حقوقشان را دولت گروه اینان. چنین نیست، اما اندطرفدولت 

. در ماه اکتبر، حتی دفتر دبیرکل انداند که همدست دولتیمرگهای ، جوخهپردازدمی

اتل ق) چریزر «بارباکیو»ای در ستایش جیمی سازمان ملل، آنتونیو گوترش، بیانیه

بود که صادر کرد. درواقع، او  (های مرگترین رهبران جوخهرحم و یکی از بدنامبی

 و متحدان آن را  3-جی های مرگ، خانوادهجوخه یدارودستهفدراسیون به اصطلاح 

تحت پوشش ها دلار میلیونکه )دولت هائیتی  توسط. این فدراسیون پایه گذارد

برای  راهیدرواقع اما  .سازماندهی شد ه بود(اصطلاح خلع سلاح به آن پرداخت شدبه

طوری که بتوانند مردم را ، بودها آن در اختیار گذاشتن پول و مهمات بیشتر برای

. رآورندداجرا  به وحشت ایجاد کنند و قتل عام فعلی را کارزارسر هائیتی بکشند، در سرا

 ی شدندی، نیروهای سازمان ملل مرتکب کشتارها۰۲۲۱-۱در آغاز کودتای  پیش از این،

ه آنچه که به جهان بشود . البته گفته میمورد اشاره کنمچهار  کم بهدستتوانم می که

درواقع کار سازمان ، شده است نشان داده هاهدارودستهای خیابانی بین عنوان جنگ

و  شانو متحدان 3-جیآن را به گردن خانواده  و ملل یا پلیس هائیتی نبوده است

 دانند که این واقعیت ندارد.اند. اما در هائیتی همه میهای مرگ انداختهجوخه

( باربادوس هستم، و هائیتی Bajanجان )یبا از مردمان : منپرسکادمارگارت 

کارائیب مهم بوده است. انقلاب هائیتی چندین دهه پیش  یمنطقهبرای ما در  همیشه

ی آزادی بردگان در آمریکا اتفاق افتاده است، و ترس بزرگی وجود داشت آنچه از اعلامیه

. درخ ده نیزآمریکا  یدیگر قاره داربردهکه در هائیتی به وقوع پیوست در کشورهای 

( در سال Bussa Rebellionبزرگ بوسا ) شورشدر واقع ، در باربادوسبرای نمونه 

را نگاه  اسر تاریختانقلاب هائیتی به وقوع پیوست. اگر شما سر تأثیرتحت  قطعاً 818۱

که  دانهایی داشتهسنت وینسنت، قیام تاجزایر کارائیب، از گرانادا  تمام کنید، عملاً

از  رخیبنقلاب هائیتی الهام گرفتند. از ا عمدتاً بلااستثنا، فارغ از بزرگی یا کوچکی،

شد در آمریکا محسوب می گانترین شورش بردعنوان بزرگافرادی که در آنچه به

در لوئیزیانا،  8188شورش سال یعنی کردند، کمک شرکت کردند و به سازماندهی آن 
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 ودخاه از آنجا همر ،بعد از انقلاب هائیتیفراری ان داربردههائیتی بودند که مردمان اهل 

ج و شروع به بسی سرعتبه ،ی که به آنجا آورده شدندیها. هائیتیبه آمریکا آورده بودند

 ها،سایر تفاوتها در آمریکا کردند، که با توجه به تفاوت زبان و سازماندهی دیگر برده

ا عظیم آمریک یهمچنین علت توسعهگویم که رو چنین میازآنجالب توجه است.  کاملاً

درواقع به خاطر انقلابی هائیتی ( 81۲9)از فرانسه در سال ی خرید لوئیزیانا در نتیجه

 بود که فرانسه را مجبور به ترک آن سرزمین کرد.

آمریکای لاتین،  بخشییآزاد یاسطوره در همان دوره، هائیتی کمک بزرگی به

 هائیتیکرد، که دوبار برای نجات جان خود اقدام به فرار کرد. او به  واریبول مونیس

او را همراه  مردمان هائیتیو  فرار کرد( جایی که به او پناهندگی داده شد)پساانقلاب 

 . امروز، حتی مکانی در کاراکاسبه ونزوئلا فرستادندبا مبارزان انقلابی، اسلحه و منابع 

آمریکای لاتین جان خود را فدا کردند.  سازیهائیتی برای آزادمردمان وجود دارد که 

ز امردمان هائیتی بود که  ایهزینهبخشی از  و المللیبینو ی عظیم اواقعه آن حادثه،

سی. ال. آر.  اهیس یهاژاکوبناند. بخشی از این داستان در کتاب آن هنگام پرداخته

 گفته شده است. جیمز

، درا داشته باشیها آن رحمانه بادانند که اگر واقعا قصد کشتن و رفتار بیمردم می

مشخصا ، مردم هائیتیدر مورد ، و درا از صفات انسانی محروم کنیها آن نخست باید

 یوعهمهمان مج یعنیاست.  وقوع پیوستهبهص انسانی یاز خصا ی محروم کردنپدیده

یدن پیش کشی و داربرده یبه گذشته بازگشتزندگی سیاهان،  ارزش کردنکماقدامات 

ی . وقتی که به هائیتنمی آید( کامل جمله نظرم به)به طرق گوناکون نژادی یمسئله

ردم اکثریت مو نخبگان  میانشکاف شدید طبقاتی و روم، میزان فقر، تحقیر مردم، می

در یکی از دیدارهای  بینم.را می سیاهان تیره پوست( مردم، عمدتاً یهائیتی )توده

ودیم در تلاش بتلویزیونی در آنجا بودم و  ایبرنامهسازندگان از هائیتی، همراه با  ماخیر

. کنیم ، ضبطبارباکیو هماهنگ شده بود توسطکه را  نیلاسالاز کشتار  تا داستان پس

طور که مردم عادی انقلابی مطرح شده است. آن یعنوان فردبارباکیو چریزر حالا به

، کاملًا های مرگجوخه و عملکردها قتل انجامهائیتی به من توضیح دادند، روش 

. کردندسوزاند و سلاخی میبلکه زنده زنده می، کشتندنمیفقط دم را مر. غیرانسانی بود
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بود. این  و همانجا رها شدهبردند که زنده سوزانده شده  بارداریمرا بر سر جسد زن 

. ستگره خورده امردم هائیتی  زدایی مطلقانسانیتبا رحمی است که از بی فقط بخشی

ه کنید ککاری را می کرده ون قدرت پیروی روشن است: یا از صاحبا هاتیاین جناپیام 

ما ش که این بلا بر سر، یا اینکندتأمین میبهترین منافع حاکمیت را  و خواهیمما می

؛ شوندنشان داده می انرای دیگردرس عبرتی بعنوان هائیتی بهمردم . هم خواهد آمد

 .واهد آمدخت قیام داشته باشید، این بلا بر سرتان أکه اگر جراینبه تهدید 

ان قصاص عنوکه هائیتی به سیر تکاملی امپریالیستی شاهد هر دوشما : کامیلا واله

. شاید عبارات آشکارتری مثل کودتا ایدبودهمتحمل شده است،  خود ناپذیر انقلابپایان

های دیکتاتوری، و اند، رژیمدموکراتیک انتخاب شده صورتهعلیه رهبرانی که ب

وجود دارد که  «خوشایندتر»از امپریالیسم  یاما همچنین نوع ،هم باشندگری اشغال

ه ک به ویژه آمریکا و تسلط غرب تحتهای جهانی و سازمان نهادها یواسطهبههائیتی 

سازمان ملل، بانک جهانی،  شاهدیم که، در معرض آن است. کنندطرفی میتظاهر به بی

گر و پلیس ، و غیره نقش اشغال(NGOs) نهادمردمهای المللی پول، سازمانصندوق بین

شوند، بدهی و ریاضت اقتصادی تحمیل کنند، مرتکب قتل و تجاوز میرا بازی می

همواره آورند. برای مثال، میرا به ارمغان وبا  گیریهمهکنند، حتی چیزهایی مثل می

های جمهوری سازمان»یا  «مالی هایتوریسم کمک»ی عنوان  هدف عمدههائیتی بهاز 

 ؟توضیح دهیدتوانید در این مورد بیشتر یاد شده است. می «نهادمردم

: باید با موضوع بدهی شروع کنم. هائیتی را مجبور کردند به فرانسه یر لبوسییرپی

به رسمیت شناختن استقلالش بپردازد. هائیتی یکی  در ازایدلار  میلیارد ۰8.۷معادل 

دهی و ب گرفتار تعماری پا گذاشت و سریعاًاس-ی بود که به دوران پسایاز اولین کشورها

راه را برای طرح این سوال هموار  واضح است. اساساً ارتباطش کاملاًپرداخت غرامت شد. 

ناگهان این پول را به  ات پیشین باید بهه های مستعمر چگونه است که تمامکرد: 

جمهور رئیس ،۰۲۲9باید برعکس باشد! در سال اتفاقاً ؟ بپردازنداستعمارگران سابق 

ود مقرر شده ببازپرداخت پولی که  به. اعاده شداعاده و جبران غرامت  ارخواست آریستید

ی، اگرچه دولت داربردههای بابت جنایتنیز غرامت  و، زد اشاره داشتپردابهائیتی 
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ت ی به عنوان جنایت علیه بشریداربردهفرانسه قانونی را تصویب کرد که تجارت برده و 

به پرداخت  مجبور تاشرکت کرد  ۰۲۲۱در کودتای رو ازاینفرانسه اساساً . شناخته شد

 نباشد. غرامت

کارائیب بود، در محاصره کامل  یکوچک در منطقه ایاز انقلاب، هائیتی جزیره پس

استعمار  یهائیتی که تحت سلطه همچونها را آفریقایی)که های وقت امپراطوری

غرامت  ئیتیها برد. فرانسه تهدید کرد اگربه سر می( دندفرانسه بود به بردگی کشانده بو

 هائیتی را تهدید به . همچنین سریعاًریختبمب خواهد ، بر سرشاستقلالش را نپردازد

 همچونظهور اما و نوجوان  یبردگی کرد. آمریکا که در آن زمان کشور بازگرداندن

ر این امر د، تجارت برده  بود درگیر انگلستان، اسپانیا، و دیگر کشورهای اروپایی شدیداً 

وقتی )هائیتی مجبور شد که پول را اول به فرانسه و بعد به آمریکا  .به فرانسه کمک کرد

بپردازد. ما شروع به پرداخت بدهی به  (آنجا را به تصرف درآورد 838۱که در سال 

 .ادامه داشت 83۱۷سال  تاها پرداخت و آمریکا کردیم

ب، که طی آن تحت فشار مستقیم به درجات مختلف از انقلاپس  دولت هائیتی

 ،شدقرن بیستم در  حمله و اشغال آمریکاو در نهایت منجر به های بزرگ بود، قدرت

 های بزرگ با موفقیتهای خارجی بود. قدرتقدرت وابسته بههای شبیه به دولت بسیار

های رماند که برخلاف آوجود آورنهاز نخبگان محلی، دولتی وابسته ب توانستند با استفاده

شروع فرایند  واقعبه. این کردعمل می، مقاومت کنند وخواستند مبارزه مردمی که می

ها، زیرساخت کشور، ساختن مدارس، جاده برایفقیر شدن هائیتی بود. پولی که باید 

کار گرفته هی کشور بهای آبیاری، حمایت از اقتصاد محلی، و حمایت از توسعهکانال

، یسپار نشد مدرنفرایند از  بزرگیفرانسه رفت. درواقع، بخش جیب د، همگی به شمی

خبگان نپولی  است که هائیتی به فرانسه پرداخته بود. توجه داشته باشید که این مدیون

 نبودند ردندکی که در هائیتی فعالیت داشتند و مردم را استثمار مییهاهائیتی یا کمپانی

که هنوز متحمل  بودکار دهقانان هائیتی  ماحصل. آن پول ندپرداخترا میپول که این 

از مزایای خدماتی که  رغم کار و تلاششان،بههستند که  ییفرساچنان مالیات طاقت

این  میبرند. بنابراین آنچه که شاهدای نمیپول مالیات پرداختی باید عرضه کند بهره

هقانان ثروتی که د تمامو  پردازندنمیالمللی در واقع مالیاتی نخبگان محلی و بین است
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وعی یادآور ن گرفته شده است. انتقال ثروت و قدرتی است که عمدتاًها آن ، ازآفرینندمی

 ازکار مردم حاصل ی رایج بود، همان نظامی که داربرده اناز غصب است که در دور

 رفت.های بزرگ میو به جیب قدرت شدبه زور گرفته میها آن

آنچه که تمام . دهندادامه میاستثمار مردم به  نهادند کهمردمهای مانساز حالا هم

است که به  نهادمردمشده در اختیار داریم تعدادی سازمان جای این ثروت غصبما به

ا های زیبمردم هائیتی )با نوشتن نامه فلاکت و با استفاده ازاند، آورده هجومهائیتی 

گرسنه، و غیره( درخواست پول  یزدهی قحطیهاها، گرفتن عکس بچهبرای خارجی

 انچن. را نشان دهندکه واقعیت شرایط کنند، نه اینبرای پر کردن جیب خودشان می

 خونها خفهسازمانجنگند، می خودکه وقتی مردم هائیتی به پا خاسته و برای آزادی 

ات سی به خدمند، فقیرند، دسترامردم گرسنه تمام». همیشه پیام این است: گیرندمی

 ی استثمار مردم و فلاکتی که در معرض آن قرار دارندرابطهبه ، اما هرگز «درمانی ندارند

 است.نبوده  برایشان مطرح نبوده. هرگز مقاومت ما کنندای نمیاشاره

 یصنعت تافتهمکه است ی آشکاری از آنچه : هائیتی نمونهپرسکادمارگارت 
های سازمان یسرانهبالاترین میزان . هائیتی شودمینامیده  نهادمردم یهاسازمان

غربی است. همچنین  یفقیرترین کشور نیمکره حال،دارد و باایندر جهان  را نهادمردم

 تاگزارش ،شوند. چند سال پیشاغلب مرتکب خشونت جنسی می نهادهای مردمسازمان

ها به زنان و ان( آشکار کرد که کارکنان این سازمOxfamم )امنتشر شده از آکسف

یتر مرا پست یتیاست که  مردم هائ یتیذهنامر بازتاب  نیاکنند. تجاوز می اندختر

که  ی)فرد ییگرایناج یهابا عقده نهادمردم یهاسازماناز  یتعداد ن،یبنابرا داند و

 نگرش یکند. مترجم( و نوعیم یفداکار و کمک فلاکت و فقر از گرانینجات د یبرا

قصد  گوییکنند که رفتار میبا مردم طوری ها آن .شوندوارد عمل می نهاطلبیبرتر

 یاروش زندگی ویژه نهادمردمهای سازمانکه البته  وای دارند. کمک کردن با روش ویژه

ط سطح زندگی متوسفراتر از که  دهم دارن (و غیره ،دارندنوع اتومبیلی که  ،زندگی )محل

شان دگیزنکه هستید از جمعیت هائیتی  یبخش شاهدا اهالی هائیتی است. بنابراین شم

 خاصِ یمثل یک جامعه تقریباًو  شودتامین می نهادمردمهای سازمان از محل پول

از  پسهمچنین  .زیَندمیمردم هائیتی  یخارج از زندگی روزمره که واقعاً ندمهاجر
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ترین و مهمترین که بزرگدرحالی م کهشاهد این پدیده بودید ۰۲8۲ یزلزله

 چرا که فکر ،شدهای هنگفتی جمع پول ،به کشور سرازیر شدند نهادمردمهای سازمان

شدند. تعداد زیادی از  زدهبهت مردم آمریکاکنم وقتی که زلزله به وقوع پیوست می

چه . اهدا کردندپول ها دلار بنابراین میلیون ،دانستندهائیتی نمی یمردم چیزی درباره

 پرسید. صلیب نهادهای مردمسازمانکه باید از است خوبی  پرسش؟ آمدل آن پوبر سر 

 است. ظالمانه واقعاً .سرخ نیم میلیارد دلار جمع کرد و فقط شش خانه ساخت

مقاومت دائمی وجود داشته است. من  ۰۲۲۲از سال  ،اشاره کرد یرهمانطور که پی

توانستید ببینید که واقعا می و ،در هائیتی بودمبارها  کروناشیوع تا  ۰۲۲۲از سال 

تواند در مورد وقایع هائیتی خیلی چپ می ،. در آمریکاپاستبهها جنبشی در خیابان

 وراوضاع ازآن ،سردرگم باشد. مردم دوست دارند بگویند که اوضاع پیچیده است. خب

 یدر صحنهعملیات زیادی را  ،محور گروه  آمریکا و  ،های موجودقدرت که پیچیده است

هستند که شاید امکانات سفر و ارتباطات نیز  هاهائیتیگروهی از  ،کننداداره می عمل

( و World Social Forumبه این سو و آن سو در انجمن اجتماعی جهانی ) ،دارند

 ند.اکه صدای جنبش مردم هائیتی کنندو چنین وانمود می روندمیمراکزی مثل آن 

مستقیم یا  ،هاکه آن مشویمتوجه می ،بنگریمراد تر به این افعمیق اندکیاما اگر 

اهر تمایل به ظها آن دست داشتند. آریستید جمهوررئیس در کودتا علیه ،غیرمستقیم

با سخنوری درست یا ها آن ای از مبارزه مردم هائیتی را دارند.شدن در لحظات ویژه

د و شناسنمی را آنان وبیبه خ اندی که در میدانولی مردم ،شوندزبان انقلابی ظاهر می

خود  ،یتیاز مطالبات خود مردم هائ تیحما یها به جاآناعتماد ندارند. ها آن به واقعاً 

. دکننینه، رهبران را انتخاب م ایکنند  تیکه از کدام مطالبات حما کنندیانتخاب م

سم لیدیگری از امپریا سطحاین  ،برای من. کنندیم جادیا یادیز یاما آشوب و سردرگم

 عاً که واق ،برممی نام یهمبستگ ی  صنعت تافتهمعنوان آنچه که من از آن به ،است

زند و از یک گروه انتخابی مردم عادی را دور میتافتی که هم ،مآن هستی گسترششاهد 

در ها آن ،داندمیچه کند؟ کسی را انتخاب میها آن کند. چه کسیخاصی حمایت می

 همه نوع معاملات و پول در اختیار دارند. و کننداقات میمل سفارت آمریکاخفا در 
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 دائماًنگار چپ از بارباکیو است که حمایت صریح یک روزنامه ،اشنمونهآخرین 

ی عنوان یک انقلاب. او بارباکیو را بهشودجا زده میهائیتی مسائل  کارشناسعنوان به

ا ارتباط بارباکیو ب یارهبدر شهادت پشت شهادت است که. در هائیتی کندمی معرفی

داده ها عامو قتل ،های مرگجوخه یهماهنگ بود(،پلیس سابقاً پلیس )او خودش 

ه . توجه داشته باشید کشودمیانقلابی بازسازی  یکعنوان بهتصویرش و حالا  ،شودمی

آی بیعملیاتی که اف؛ COINTELPRO« )برنامه ضد اطلاعات»این یک نوع عملیات 

برای خنثی کردن مخالفان سیاسی که معتقد بود خرابکارند و موجب  83۷۲ تا 83۱۱از 

 از را نیا و ،است زیآمسهیدس اًقتیمدیریت کرد. مترجم( حقشوند ثباتی سیاسی میبی

ه بودنشده هماهنگ یا چنین چیزی بدون سوءنیتکه  باور ندارم. من میگوینم خودم

 ،ییکایآمر یو سازمان کشورها ،ازمان مللس ،دنیانند که دولت بادیچون همه م ،باشد

ی جامعه، برخلاف اندکرده یباز یتیهائ عیوقادر  یزیانگنفرتنقش  سیمو جوونال زین و

مخالف کارهای رئیس سازمان کشورهای آمریکایی در رابطه با که  کشورهای کارائیب

ن. این را ببی ،است جالب ،اوه: »کندنیت این طور برداشت میهائیتی بودند. فرد خوش

رد قاتل این فاما  «است.سخنوری انقلابی  بینید کهرا میانقلابی )بارباکیو(  یشما فرد

 این به شدت خطرناک است.و ست. هاتوده

آید که به خوبی هماهنگ شده است، چون شواهد فراوان نظر می: بهیر لبوسییرپی

شده است، و حتی برده  ایشقربانی توسطنخست  یوهلهاین فرد در م ناهستند. 

او را  نیز نامدر دوران ترامپ حتی داری آمریکا تحقیقات سازمان ملل و وزارت خزانه

نگاران به اصطلاح روزنامه توسطعنوان یک انقلابی اند. تحسین این فرد بهمطرح کرده

ز ای ابخش ویژه نژادپرستیِی دهندهاین امر نشانکننده است. گرا واقعا عصبانیچپ

. مردم هائیتی اهمیتی نداردزندگی مردم هائیتی ها آن ؛ برایاستترقی مهای رسانه

کشند و چه را میها آن دانند که چه کسانیمیها آن هستند،موضوع متوجه  کاملاً 

 کنند.کسانی از قاتلان حمایت می

 جایدر این چارچوب چگونه جمهور آریستید و جنبش لاوالس : رئیسکامیلا واله

 گیرند؟می
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 در کنارفانمین لاوالس  و حزب مهمی است. جنبش پرسش: پرسکادمارگارت 

  دانلهیاتا آریستید یک را دنبال نکردند.سنتی چپ  یگرایانهفرقه آریستید، خط حزبی

مردمی بود. لاوالس با گروه چپ خاصی ارتباط نداشت، درواقع  ، و شخصیرینالیبرت

آن مشکل  یبندو رده یبنددر طبقهها یلیخ بگویم،چطور  ؛ای بودتوده یجنبش

شاید اطلاعات کاملی  ، حتی برای کسانی که مثلاً ظاهراًگویم چون می داشتند. این را

ر دداشته باشند،  که چطور آمریکا به دنبال هوگو چاوز مرحوم بوددر مورد ونزوئلا و این

 یان باشد،ی هائیتی در موقتی مسئله .خواهند داشتبسیاری  ابهاماتهائیتی  مورد

 .دارد که در موردش بیندیشیمعلت چیست؟ ارزش  اطلاعات اینان ناقص است.

هان زندگی سیا ارزش نشان دادنمسئله بار دیگر مربوط به کم: یر لبوسییرپی

جدی هستم. جنبش بلکه کاملاً ، برمها را زیر سوال نمیکلیشهاینجا صرفاً است. من 

طور که از طریق هستند، همان نمبارزه اجدادما یادامه ،آن لاوالاس و سازمان سیاسیِ 

اند. لاوالس ادامه و دو قرن گذشته خود را مطرح کردهطی های گوناگون سازمان

سیاسی  یاندازچشم، ی انقلاب هائیتی است. اجداد پدری و مادری ماکنندهتکمیل

 سازماندهی خواهریهای براباندازی از جامعه داشتند که باید با آرمانچشمها آن داشتند.

. اگرچه، یافت دیدیدمسامان  استقلالاز  پسای که آن را در جامعه بازتابشد، و می

ی دارردهباز  پیش انپوستشد: سیاهمی طور پیوسته مطرحاین دیدگاه نژادپرستانه به

یان منه فقط در امر نکردیم. این  ابداعکه ما هیچ چیز تولید یا چرا تاریخی نداشتند، 

یتی در هائ یمسئلهکه وقتی  نحویفراگیر است، بهنیز در جنبش چپ  ن کهاگرایتراس

تو را ن از بیروبتوان که طرفدار این یا طرفدار آن باشی، مگر اینکه میان باشد، مگر این

 منظردر آن صورت تو از گفت همانطور که مارگرات هم می، در این یا آن گروه قرار داد

 هکبه پا خاستند رو ازاینهائیتی آیی. خب، مردم به حساب نمی ، اصلاً شدهنهادینه چپِ

کرد مجبورشان کرد برخیزند و بگویند می لگدمالشرایط استثمار که انسانیتشان را 

 ویم داشتخود را زندگی  یشیوهکنیم. ما در آفریقا نه. ما انسانیم و این را تحمل نمی»

من نیست.  حرفاین فقط  «بسازیم. مبنا را بر آنی خود جامعهبار دیگر خواهیم می
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از استقلال  پسرا  خودجوامع  ،این بخشی از سنت شفاهی و روشی است که مردم

 اند.سامان داده

 و مقاومت سیاهان است. برای مثال، مردم اغلب یابیسازماننادیده گرفتن  این

ا در م ات دیگر چیست؟گویند که هائیتی یک اقتصاد غیررسمی است. این مزخرفمی

ه کرد تأمین یبه خوبرا کنیم که چند قرن زندگی مردم می مورد اقتصادی صحبت

آورند درواقع می رسمی به حسابها آن است. کجای این غیررسمی است؟ آنچه که

گو و پاسخکه به اکثریت مردم هائیتی دارند، نه اینرا چیزی است که قصد تحمیل آن 

، درمان، فرهنگ، یا هرچیز دیگر سرپناهطه با تغذیه، نیازهای مردم در راب یکنندهتأمین

ا را به مجدید اشغال هائیتی که نظام اقتصادی  ،باشد. در هجده سال گذشته مثل آن

 یانمتحمیل کرده است، بدترین شرایط اقتصادی ممکن )نابرابری کامل، شکاف عظیم 

ود ه( را در هائیتی به وجفقرا و ثروتمندان، نابودی اقتصاد محلی و تولیدات غذایی، و غیر

ی دموکراتیک در هائیتی، با لاوالس و ده ساله ی کوتاهطی دوره کهآورده است. درحالی

کردند، تعداد می را نمایندگی نی اجدادماجمهور آریستید که دیدگاه جامعهرئیس

از  پسدو قرن در مقایسه با تمام دوران هایی که ساخته شد مدارس و بیمارستان

به به جانهمه یگویم که همه چیز خوب بود، اما حرکتبود. نمی ، بسیار بیشترلاستقلا

برای تغییر زیربناهای قدیمی اجتماعی و عمومی اصلاح امور وجود داشت، بسیج  سوی

اشاره  اهیس یهاژاکوبنبه . مارگارت )جمله کامل شد؟( زیربناهای جدید گذاریپایه

هایی عنوان انسانبه را ماتاریخ  چون واقعاً  ،هستم های سیاهژاکوبن. من عاشق کرد

 یی امروز ادامه. مبارزهدهدنشان می خود را آزاد کنند تا کنندمی مبارزهبرای آزادی که 

 مبارزه است. همان

باید در هرچه زودتر »ی جملهی خواهم چیزی دربارهمی : فقطپرسکادمارگارت 

ی بگویم. همه، حتی جامعه شودکه مدام تکرار می« برگزار شودانتخابات هائیتی 

ست. پذیر نیدانند که انتخابات با توجه به شرایط موجود امکانمی کشورهای کارائیب،

کردند. یکی از می با مویس مخالفتکه مطالبات خود را دارند، گروهی، شامل لاوالس، 

 گزاریبر ود، به شیوه ای کهبرای سازماندهی امور ب گذار یداشتن یک دوره مطالباتشان،

 .سازدمیسر را انتخابات 
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امنیت یا ، Sali Piblik یشده به زبان کارائیبمطرح . پیشنهاد: قطعاً یر لبوسییرپی

خواهد های مختلف نوشته که همه جای هائیتی در محله خواهید دید، و است عمومی

، و ازمان ملل استاین شعار س ؛«پیش به سوی انتخابات، پیش به سوی انتخابات». شد

آمریکاست، چرا که سازمان ملل مجری  یاین شعار درواقع خواسته البته به نظر من

 برند، مردم را وادارمی کارهی انتخابات را بکلمهها آن آمریکاست. وقتی که هایسیاست

ها آن که . نظام انتخاباتیاتفاق بیفتد یمشارکتقرار است که فکر کنند  کنند به اینمی

اند، با در نظر گرفتن تسلط آمریکا بر هائیتی، نظام انتخاباتی ه هائیتی تحمیل کردهب

مردم از فرایند انتخابات  یتوده(، که به موجب آن Jim Crowاست تحت نفوذ جیم کرو )

 کی فرد، کیقانون . در هائیتی دیگر شده است حذفها آن . صدایاندشده محروم
. شودحذف  ایتودهاند که مشارکت وجود آوردههطی بشرایها آن ندارد. یمفهوم یرا

ستمیشوند سیم مطمئنها آن ،وجودنیابادهند. می یأفقط تعداد محدودی از مردم ر

. دیفزایب هاآن یآرا برو  کردهانتخاب  شیاز پرا  افرادکار ببرند که هب را یوتریکامپ یها

م شان این است که مردها خواستهشود و تنمی از انتخابات گرفته پیشتصمیمات  تمام

 اتاندازند  انتخابات به راهبرای های مصنوعی صف و حضور پیدا کننددر انتخابات 

 بگیرند، و به جهان نشان بدهند.نگاران از کنارشان عبور کرده و عکس روزنامه

در هائیتی بودیم و دیدیم که چه تعدادی از  ۰۲8۱مارگارت و من شاهد انتخابات 

 هاآن .درز کردبیرون به  رای دادن محروم شدند. اطلاعات این موضوع بعداً مردم از

ه هایی کآن اما برگزار شددانند که برای فریب مجدد دنیا این راهش است. انتخابات می

بارت عی این مقامات انتخابی در قدرت هستند نمایندگان اکثریت مردم نیستند. وظیفه

 یمجوز دادن به دزد وها، ، موافقت با وامهابخشنامه یپا بر یینها یامضا زدناست از: 

کار را دارند. اما چه کسی مجبور  نیانجام ا یبرا یقانون اریاخت هاآن که چرا ،منابع کشور

ه ک یتیهای سنگین بپردازد؟ طبق معمول، مردم هائها را با بهرهخواهد بود که این وام

د مردم هستن حال اینه مردم تحمیل شدند، بااینبها آن .اندنکرده انتخاب را مقامات نیا

 یگرید یاهیلا ن،یاالمللی پول بپردازند. ها را به بانک جهانی و صندوق بینکه باید وام

 بسدیگر » گویندمی . مردمستادهیا مردم مقابلکه  است ینظام یادامه و ،از استثمار

 یلهوسیهکه او بچرا ، بودندس موی خواستار استعفای فوری هاآن «ایم.است، خسته شده
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 های امپریالیستی بهاز طرف قدرت ،آمریکا، سازمان ملل، و سازمان کشورهای آمریکایی

 تحمیل شده بود. ها آن

ولتی دتوانند میکنیم که می ما مردم هائیتی افراد معتبر، صادق و لایقی را انتخاب

 را که با اشغال هجده ادهایینههای مختلف را نمایندگی کند، تشکیل بدهند که بخش

ردم نیازهای م و پاسخگویسازی کند، بازاند ساله و نظام دیکتاتوری مویس نابود شده

ها و مدارس باشد. برای مثال، بسیاری از آموزگاران در رابطه با آب آشامیدنی، بیمارستان

موزش آنظام پولی برای  اما؛ هائیتی پول زیادی دارد، کنندحقوقی دریافت نمیما 

ها و ، خارجینهادهای مردمسازمانبه جیب  زیرا تمام این پول شود،پرداخت نمی

ع شرو نحویبهرود. پیشنهاد این است که این مرحله از پاکسازی می نخبگان داخلی

دهی کرد و مردم بتوانند انتخابات را سازمان گذار، بتوان یاز سه سال دوره پسشود که 

در همین  Sali Piblicی دهند. یک فرد، یک رای. أنتخابی خود رآزادانه به نمایندگان ا

 مورد است.

ایم، اما بررسی جزئیات : ما در طول مصاحبه در این مورد صحبت کردهکامیلا واله

آریستید برای استقلال هائیتی مفید خواهد بود. او به امنیت  یبرنامه تأثیراهمیت و 

غرامت از فرانسه، اخذ حداقل دستمزد،  ی، بهداشت و درمان، آموزش، افزایشیغذا

 تأثیرو غیره اولویت داد.  ی خارجیدموکراسی در درون کشور، استقلال از نهادها

 ؟بوده استآریستید و جنبش لاوالس چه 

و فانمی لاوالس کتابی آریستید جمهور ، رئیس۰۲۲۲: در سال یر لبوسییرپی

ا ثروتمند ب یکه هائیتی کشور دانستندمی . همه به جز مردم هائیتیمنتشر کردند

گفتند که ما کشور بسیار فقیری هستیم، هیچ میبه ما  مدامها آن است. غنی یمنابع

ای . اما ما هیچ ایدهنداردفرانسه  شکست دادنچیزی نداریم، و هائیتی افتخاری جز 

 که مردم هائیتی را آگاه به تاریخ بودجنبش لاوالس روی این موضوع تمرکز نداشتیم. 

ن همچنیها آن ایم.به این اینجا رسیده چگونهمقاومت و استثمار بکند و نشان دهد که 

 (Investir Dans L’Humain) گذاری روی مردمای داشتند که اسمش سرمایهبرنامه

آن منابع را در  توانگونه میچکه اینداد و می بود. منابع متنوع هائیتی را توضیح
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که  یمبهبود بخشبه عبارت دیگر شرایط زندگی را طوری  کار ببریم،هب ی کشورتوسعه

 داشته باشند. ایو شرافتمندانه مردم بتوانند زندگی خوب

عادلانه  یایجاد نظام بر رویو دولتش  آریستید جمهوربرای مثال، رئیس

 تر)بعد منحل کرد 833۱. او ارتش هائیتی را در سال انجام دادندگذاری زیادی سرمایه

درصد  ۱۲که کار کوچک یا آسانی نبود. ارتش هائیتی  بازسازی شد(مویس  توسط

 زماندر آمریکا  یوسیلهبهو  838۱کرد. ارتش در سال می هائیتی را مصرف یبودجه

ردم، مسرکوب کودتا،  انجامبرای جنگ علیه مردم هائیتی،  تا ایجاد شدحمله به هائیتی 

رد، ارتش را منحل ک آریستید جمهوریس. رئکار گرفته شودهبشکنجه و کشتار  و اجرای

خدمات اجتماعی  روی ربدرصد را  ۱۲وجود آورد، و آن هیک نیروی پلیس غیرنظامی ب

ل پنتاگون بود تعطی تقریبًا معادلکه را گذاری کرد. او مرکزی و اقتصاد محلی سرمایه

مسائلی که و ساختمانش را به جنبش زنان اهدا کرد و وزارت امور زنان را برای بررسی 

 ها، تولید غذای. او در مدارس، بیمارستانأسیس کردت اکثریت زنان با آن مواجه بودند

نحوی بازبینی کرد که منافع هائیتی را به یگذاری کرد، جامعهمحلی و امثالهم سرمایه

 مهاجرتها به آن واکنش نشان دادند. برای اولین بار، هائیتیمردم ، و مردم تأمین شود

 838۱گذاری به کشور بازگشتند. از زمان اشغال سال و برای سرمایه کردندرا قطع 

تی از هائیها آن ها به خاطر جنگ آمریکا و نظامیان علیههائیتی توسط آمریکا، هائیتی

ط . شرایگریختندمیکردند. مردم به کوبا، جمهوری دومینیکن، و سایر جزایر می فرار

 وجود آمد.هد و جنبش لاوالس بی آریستیوسیلههبرای ساخت کشور ب

برای اولین بار کریول مردمان هائیتی مهم دیگر این است که  بسیارموضوع 

(Creoleزبان ملی ،) نکو ، گویندسخن میآن  هدرصد مردم هائیتی ب 8۲۲که مان را

 هدرصد از مردم ب 8۱تا  8۲فقط  احتمالاًتنها زبان رسمی بود، اما  ،. زبان فرانسهندداشت

هائیتی را مجبور کردند که در سرزمین خود احساس مردمان کردند. می زبان صحبتآن 

رانسوی بود، فزبان به  ها و اسنادتمام نوشتهرفتید، می اگر به دادگاه کنند. مثلاًبیگانگی 

 یارهکه دربرا تصمیماتی  و شدمی شانی را که در مورد زندگییهابنابراین مردم صحبت

بود که  کسی نخستین آریستید جمهورفهمیدند. رئیسشد، نمیمی گرفتهها آن زندگی

ائیتی ه ی شگرف برثیرأت و سوگند رسمی را به زبان کریول ادا کرد. حرکت بزرگی بود
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ور مجبها آن کریول بود.زبان هایش به . وقتی که به سازمان ملل رفت، سخنرانیداشت

هائیتی مردمان وجود آورد و برای هاحترام ب یشدند که یک مترجم پیدا کنند. او نوع

گفتند که اهل می مردم با افتخار ،جمهور بودرئیسآریستید . وقتی که دفریآغرور 

 ند.اهائیتی

 از بخشیجمهور آریستید نشان داد که درواقع هائیتی رئیس کهدست آخر این

ریقا، ردم آفم میانکارائیب است. او در ایجاد همکاری بیشتر ی منطقهاز  بخشیآفریقا و 

ی کارائیب بشدت فعال بود. مطالب زیادی برای صحبت در مورد آنچه هائیتی، و منطقه

 جمهوری آریستید و جنبش لاوالاس انجام شده است، وجود دارد.که در دوران ریاست

زنان را مطرح کردی. من  یمسئلهخوشحالم که  یر، واقعاً پی :پرسکادمارگارت 

هستم. تا آنجا که در توان ما است از زنان در هائیتی ی زنان گروه اعتصاب جهانکار عضو

 یا کمک به مراقبت از مردمباید تولید غذا  خواهدمیکنیم، هایشان حمایت میو پروژه

نشان داده است که  گیری کروناهمهدانیم می خوبی. به)جمله به نظر کامل نمی آید(

کند، و اکثریت قریب به می راقبتچقدر جامعه وابسته به افرادی است که از شما م

اند، این ند. زنان نقش محوری در مقاومت عمیق در هائیتی بازی کردهازنانها آن اتفاق

ها غذا بخورند حتی اگر بچه حواسشان هستگردد، می پدیده به روزهای انقلاب باز

کنند.  م، و برایشان محلی برای خوابیدن و آسایش فراهغذایی نداشته باشندن لااسبزرگ

جمهور رئیس توسطکه  را ییهابه آنجا رفتم و زنان خانه نیلاسالمن بعد از قتل عام در 

 ند، بهه بودحمله کردها آن نظامی بههای مرگ شبهآریستید ساخته شده بود و جوخه

 شدند تعطیلشده و بعد  تأسیسهایی که در مورد بیمارستانها آن من نشان دادند.

نه تنها برای  ی کهیکارها تمامکشند، می اری که زنان به دوشصحبت کردند. بار ک

توان ، واقعا نمیدهندانجام می ی مقاومتبرای ادامه بلکه، ی خودمراقبت از خانواده

 دست کم گرفت.

های زنان بازار )دستفروش(، شد و بچه تأسیسآریستید همچنین  بنیاددانشگاه 

نها تاین اورزی، و غیره در آن شرکت کردند. رانندگان اتوبوس و کامیون، کارگران کش

شد. رفتار نمیها آن تحقیر با و باها بود که به دانشگاه بروند فرصت جدی برای آن بچه

ه از کودتای دوم بست دانشکده پساما  ،شد آغازپزشکی  یدانشکده سیسأاین امر با ت
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 تیدجمهور آریسرئیسکه  عنوان پادگان نظامی استفاده کرد. وقتیهشد و آمریکا از آن ب

 لدردیمآموزش خواهد بود. او و همسرش،  بر نظام بازگشت، گفت که تمرکزش
گشتند و در سپتامبر همان سال، دانشگاه دوباره ازب ۰۲88، در اوایل سال لوتیتروئ

 نفر از مردمانو هزاران  حضور داشتمالتحصیلی افتتاح  شد. من در چندین مراسم فارغ

ان، ، حقوقدپزشکعنوان کنند فرزندانشان بهمی که افتخار امرا دیدههائیتی خوشحال 

 رزیکشاواند. این دانشگاه حالا دارای دپارتمان درمانگر فارغ التحصیل شده و پرستار،

همچنین در حال ها آن باشد.می نیزاست و در حال ساختن یک بیمارستان آموزشی 

عوت د خارجیاساتید  از یب هستند، و همچنینایجاد رابطه با دانشگاهیان آمریکا و کارائ

. با انجام دهندصورت مجازی به ها راآموزشاین تمام  کروناشیوع خاطر اند که بهکرده

ور روشنی برای کش بسیاری نقطهرخداد این  ،آیدمی توجه به اخبار بدی که از هائیتی

 از یمهمشخص  م،ه بودبوده است. در آخرین مراسم فارغ التحصیلی که شرکت کرد

 از آنچه که دیده بود کاملاً و  حضور داشتآنجا  مخالفجریان ی تلویزیونی رسانه

خود  که در جستجوی اثبات نظریات انتقادیاینرغم به حتیو  ،زده شده بودحیرت

کرد که دانشگاه دستاورد بزرگی بوده  اذعانخبری  یدر گزارش، هائیتی بود یبارهدر

هائیتی باید به آن افتخار کند. برای اهل  شهروندست که هر چیزی ا این همان. است

رغم بهیر توضیح آن را داد. ی کار آریستید و جنبش لاوالس است که پیمن، این ادامه

المللی پول، و دیگران به دولت بانک جهانی، صندوق بیناز سوی پول  قطع جریان

ان . این نشه بودوع نپیوستآریستید، لاوالس آن کاری را کرد که چند صد سال به وق

 با مردم هائیتی است. در رابطه هاآنی از خود گذشتگی، ادراک، و دلسوزی دهنده

ستید که آری است دیگری نهاد: بنیاد آریستید برای دموکراسی، یر لبوسییرپی

 هب و جنبش مردمی زنان یوسیلههب (روز جهانی زنان) مارس 1در  ووجود آورد، هب

 رپا شد.رهبری زنان ب

 هب مربوطتاریخی و دوران حاضر  اتطور مفصل در مورد موضوعه: ما بکامیلا واله

 فعلی بیندازیم، شاید شرایطهائیتی صحبت کردیم. اجازه دهید نظری به مشخصات 
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 به مربوط هایبررسی درمقامات هائیتی با ترور شخص مویس شروع کنیم. بهتر باشد 

 دادرس کوک تلوتو حکم دستگیری کرده دستگیر رئیس تیم امنیتی مویس را ، ترور

یان بموضوع ترور  نیز بامزدوران کلمبیایی ارتباط دیوان عالی کشور را صادر کردند. 

 یقارهی از متهمین مزدور در مدرسه تنکه چهار نیز اذعان کرده پنتاگون و ، شده است

های دادگاه به قتل نشی، ازآنجاکه یکی از مزماناند. از آن آمریکا تعلیم نظامی دیده

 در مورد قتل مویسنظر شما رسیده بود، قاضی مسئول رسیدگی به قتل استعفا داد. 

 توانند پشت آن باشند؟ شرایط فعلی چگونه است؟می کسانی هچیست؟ چ

ه است. مردم هائیتی بیشتر ب مبهم: واقعیت این است که شرایط یر لبوسییرپی

 گربا یکدیین گروهی از شرکای جرم، یا افرادی که نزاع درونی ب یصورت مسئلهآن به

ین که ا کنندبیشتر فکر میکنند. می در صدرشان مویس، نگاهو ، کنندمیهمکاری 

هیچ ربطی به اکثریت مردمی  و ی بالا بوده استهاردهمیان گیری در یک انتقاماتفاق، 

ارد. مردم وقایع را کردند، ندمی ظلمها به آنمدت طولانی  رایکه این گروه کوچک ب

عجب ها ما را متوتاببینند. در بین دزدها هیچ شرافتی وجود ندارد. این پیچمی ن گونهای

عادی غیر چندان هممنشی دادگاه کشته شد،  گریخت وواقعیت که قاضی این کند. نمی

تعقیب قانونی واقعی در  فقدان ، ومترورهای علنی، کشتار علیه عموشاهد نیستند. ما 

 .ایمبسیار فاسد بودهنظام قضایی یک 

این است که مردم هائیتی امیدوار بودند مویس را سرنگون کرده و  افسوسمانتنها 

هایی که در دوران حکومتش دزدیده بود جنایت علیه بشریت و پول پاسخگویاو را 

 آنرغم این بهکنیم.  مستردعنوان مردم توانستیم آن ثروت را بهمی طوری که، بهکنند

اند تا از او یک قهرمان خارج از هائیتی در تلاش هایالیگارشی هائیتی و رسانهکه است

 اند.، اما در اقلیتطرفدارانی هم داردیس مو. البته بسازندملی 

پشت این ترور بود، نقل قولی را که از فردی  که چه کسی دقیقاًدر رابطه با این

 غذایش را از چندین تغار مختلفببین، این فرد »کنم، می عادی شنیدم، مطرح

ا کدام غذتوان گفت بشود مشکل می طوری که وقتی دچار مسمومیت غذایی ،خوردمی

لنی اتهامات ع اشخاص بسیاری، از جمله سناتور پیشین، «است. ش شدهمسمومیتباعث 

برای ها آن تجارت قاچاق مواد مخدر بوده است. گیرکه موییس در اندکردهمطرح  را
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. داشت پرواز اختصاصیباند  خود، ی موزاند که او در مزرعهگفتهمیال حتی چندین س

باشد. دیگر این که مویس اخیرا با چند نفر از اعضای  مرتبط تواند با قتلمیبنابراین 

وکار و کسب از چنگشان درآورده بودرا  وکارشانکسبدر حال کشمکش بود،  الیگارشی

( گذاشته نام کوچکشان ترکیبسمش را جومار )او  را راه انداختههمسرش و خودش 

ابراین . بنخاص خواهد بودبا تو رفتارشان ، ها بکنیپا توی کفش این آدمبود. وقتی که 

 ود.نب ، کار مردمزندان باستیلاین گفتنش مشکل است. نکته این است که فتح 

زنی بودند. در حال گشت شد. محافظین دائماًمی از مویس به خوبی محافظت

دن به از رسی پیشبودند. یک نفر توضیح داد که مستقر اش تیراندازها بالای خانهتک

تا( وجود داشت. بنابراین برای کسانی که قادر  بندان )حداقل چهارچندین راه ،اشخانه

ایی پروبا آن بیمویس را عبور کنند و بعد آن موانع  تماماز باشند بدون هیچ دردسری 

 دیگری باید باشد. اتپرده موضوعدر پشت  بکشند، قطعاً

 وقتی که رئیس کانون وکلا که همسایه مویس بود کشته شد، و گروهی از وکلا

 دبنراهگل بگذارند، قادر به عبور از اولین  دستهاش یک خواستند در مقابل خانهمی

 صحبتی یوکلا یبلکه دربارهکنیم، نشدند. حالا ما در مورد مردم عادی صحبت نمی

انون رئیس مقتول ک یکه قصد گذاشتن دسته گل بزرگداشت در مقابل خانهم کنیمی

شد.  متوقفخیلی سریع ها به پرواز درآمدند، و مراسم آور و گلولهوکلا داشتند. گاز اشک

انع عبور مو تمام اینتوانستند از  گویند: چطور این افراد به این آسانیمی بنابراین مردم

 بسیاری به قتل برسانند؟ حملهدر اتاق خواب خود و او را  اش شوندکرده و وارد خانه

افرادی مهم در تمام سطوح در آن  ه وریزی شددر سطحی بالا برنامهکه ای بود، پیچیده

 درگیر بودند.

که چنین قتلی بدون اطلاع : نقش آمریکا در این مورد چه بود؟ باور اینکامیلا واله

 آمریکا در آن گیر و دار حامی مویس بوده باشد.  ، مشکل است، حتی اگررخ دهدآمریکا 

اع گویند که هیچ اتفاقی مثل این بدون اطلمی : بله، مردم در هائیتییر لبوسییرپی

ی هنوز بر هائیتی مسلط است، البته هائیت تواند به وقوع بپیوندد. آمریکا کاملاًآمریکا نمی

سازمان ملل در اشغال آمریکاست.  یواسطهبهدر واقع  اماتحت اشغال سازمان ملل است، 
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 مزدوران کلمبیایی اشاره کردید ترپیشبرای مثال، طبق چندین گزارش، همانطور که 

از ترور، با اطلاع کامل دولت هائیتی، کلمبیا، و آمریکا، در هائیتی  پیشچندین ماه 

ن از اناگهها کسانی نبودند که کردند. اینمی و با پلیس هائیتی کار حضور داشتند

از کشته شدن مویس، گروهی  پیشباشند. علاوه بر آن، حدود سه هفته  آسمان افتاده

و از تامین و  پولش رادولت مرگی که  یدر واقع جوخه اما، یک دارودستهبه اصطلاح )

پریوال  یکه بیوه رالابول  نامبه یثروتمند ی بسیارمحله (دکردمی حمایتآن 

در یک چشم به هم  .به تصرف درآورد، آن اقامت دارد در (جمهور سابق هائیتیرئیس)

زدن، گزارش داده شد که مزدوران کلمبیایی تمام محله را از مهاجمین پاک کردند. کل 

ست: ا از این قرار یسیپل داستاناین آید. کل قابل قبول نمی موضوع، به نظر اصلاً

ند که بر سر اییهاهستند. گرگ بالااشخاص ردهوکار دانیم که مراقب کسبمی

 جنگند.می گوسفندان، که ما مردم هائیتی باشیم، با هم

وزیر موقت هائیتی قسم عنوان نخستکه به را داریمریل هنری آ: و کامیلا واله

 از او حمایت کرد. کاملاً  گروه محورمویس دستچین شد، و  توسطخورد، 

ی اکیو را دارد. هنر، گزارش شده است که هنری حمایت بارب: دقیقاً یر لبوسییرپی

مهور جرئیس. او بخشی از کودتای اول علیه از آسمان نازل شده باشدکسی نیست که 

که تحت  قرار داشتبود و در واقع در راس گروه غیرقانونی  ۰۲۲۱در سال  آریستید

ای شبیه به این در قانون اساسی تشکیل شده بود )هیچ ماده «انشورای عاقل»عنوان 

هد. ظاهر قانونی به کودتا بد تاآمریکا بود  توسطساختگی  یرد(. شورایهائیتی وجود ندا

و رئیس  شتبهداهنری بازیگری در درون آن گروه است. او همچنین رئیس کل وزارت 

 م مویسهمان رژی پریوال بود. او فرشته نیست. اشتباه نباید کرد، این دقیقاً دولتدفتر 

 ای متفاوت.با چهره است اما

ی سال شان به زلزلهآورانه: هنری همچنین با آمریکا در واکنش شرمکامیلا واله

اوت صحبت کنیم؟ هائیتی  8۱ی توانیم در مورد زلزلهمی .داشت همکاری ۰۲8۲

، و بعد با طوفان گرمسیری مواجه شد. هزاران را تجربه کرد ۷.۰ای با قدرت ویرانگر زلزله
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هایشان خراب حتی مردمی که خانه خانمان شدند.بی بسیارینفر کشته و زخمی، و 

آسیب  شدتها بهخوابند. بیمارستانمی هاها در خیابانلرزهنشده است از ترس پس

وجود دارد. زلزله و  نیازمند کمکی نرسیدن کمک به مردم اند، و همیشه مسئلهدیده

 هائیتیکه چرا مردم  اجتماعی واقعی در پس این عوامل، اما اندهای طبیعیطوفان فاجعه

توانید می پذیرند، وجود دارد.آسیب تا این حددر مواجه با این چنین حوادث طبیعی 

صحبت ، با وقوع حوادث دیگر همخوانی داردونه گچکه این موضوع  در این مورد و این

 ؟کنید

هائیتی ان مردمویرانی هائیتی است. وقتی که  از: زلزله مثال دیگری یر لبوسییرپی

مردم هائیتی بودند که در مورد این  (جمهور آریستیدرئیس اًمثل) ندحاکم هائیتی بود

ها، منابع آب آشامیدنی تمیز، پول مالیات، منابع کشور، ساختن مدارس، بیمارستان

 آن چیزهایی که زندگی مردم را بهبود تمامحمایت از کشاورزی محلی و تولید غذا، و 

مردم در صورت وقوع  ازن حفاظت گرفتند. همچنین یک سازمامی بخشید، تصمیممی

ثرا دادند که اکمی تشکیل انیبلایای طبیعی وجود داشت. اعضای این سازمان را جوانان

موزش آاز وقوع حادثه چه باید کرد،  پسکه آمادگی برای بلایا و این جهتبا کمک کوبا، 

حاضر در  های مختلف بود که افرادهایی در محلهبودند. مکان دیده یالعاده خوبفوق

بینی کنند، مانع از وقوع ویرانی شوند، دانستند چطور رویدادهای اقلیمی را پیشمی آنجا

آن امکانات وجود داشتند. اما، با  تمامتوانستند مردم را بر اساس نیاز آماده کنند. می و

را لاوالس خطاب کردند، و این زیرساخت ها آن کودتای آمریکا، همگی را فراری دادند،

 وجود آمده بود نابود کردند.هه برای مردم عادی برا ک

 کشور دست. وقتی که ه باشیمطوفان داشتقرار است  هر سالدانیم که اکنون می

 ،آیدطوفان دارد میدانیم که می، دباش»هائیتی بود، برای آن آماده بودیم. خود مردم 

 انطوفئیتی، وقوع هاجغرافیایی خاطر موقعیت ؛ بهبرسدآخر اما قرار نیست دنیا به 

بودند. زیرساخت برای مقابله با آن مهیا  آمادهتجهیزات  تماماما  «ناپذیر است.اجتناب

در خلال  ،طوفاناز  پیشو به کجا پناه ببرند،  چگونهدانستند که می بود، بنابراین مردم

ا هآن تمامکنند. می از آن چه کنند، همان کاری که در کوبا و جاهای دیگر پسآن، و 
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سال در هائیتی هر باد قوی تبدیل به یک  این است که هر شاهدیمنابود شدند. آنچه 

وهوا کشورهای دیگری در منطقه وجود دارند که این نوع آبالبته که شود. می فاجعه

ند(، اما همیشه در هائیتی به خاطر عدم ابلایای طبیعی )بالاخرهگذارد می تأثیرها بر آن

وفان، ط پیامدهاینبود امکانات برای مقابله با و  مردمپذیری آسیبو پناهی آمادگی، بی

، وضعیت به این صورت بوده ۰۲۲۱کودتای  زماناز  ی دارد.بدتر ات بسیار بسیارتأثیر

 است.

رود، می ای نگران بودم که پول امداد به کجا: من به طور فزایندهپرسکادمارگارت 

مثل  یبزرگ نهادهای مردمسازمان فتیمگهمانطور که که  ۰۲8۲ی درست مثل زلزله

 نیازبه آن مردمی که دست را که جمع کردند که هرگز به  کلانی صلیب سرخ پول

 عاً کنم کسانی  هستند که واقمی ترند، و فکرآگاه بسیاربار، مردم  داشتند نرسید. این

خواهند مطمئن شوند که منابع و پول می خواهند از آن پرهیز کنند، ومی

. اگرچه شوداستفاده میاند، دیده آسیب ی که مستقیماًیهاشده به نفع آنآوریجمع

های سیاهان انقلابی، سازمان برخیهای چپ مترقی در آمریکا، حتی سازمان برخی

ی رخب نام اند. وکرده منتشرکنند،  کمکها آن ی که مردم باید بهیهااز سازمان فهرستی

 ها مسئله برانگیز است.تفهرسها در برخی از این سازمان

 های انقلابیند، لفاظیاصحبتالمللی خوشی بینند که در جبههاکسانیاینان 

ها آن از بسیاریداستان طور دیگری است.  آیدپای عمل که به میان میکنند، اما می

که قصد نامزدی برای انتخابات دارند و معاملاتی های سیاسی دارند، یعنی اینطلبیجاه

حتی در کودتا علیه آریستید دست داشتند. نگرانی من ها آن ازی رخب، و اندکردههم 

خواهند به هائیتی کمک کنند، برای می که ینیتی مردماز خوشها آن این است که

از این  بسیاریکنند. می استفادهءهای خود سوآوری پول و ساختن سازمانجمع

آدم باید حواسش به و لاوالاس هستند. ای در هائیتی ها مخالف جنبش تودهسازمان

 .ها باشداین

با توجه به گویم میها آن کنند، به کمکپرسند به کجا وقتی مردم از من می

 است یتیهائ یصندوق کمک اضطراراعتمادم  مورد تنها سازمانهای عینی، واقعیت

دم به ها مردانم که بعضی وقتمی دهد.می کند به مردم هائیتیمی که هرچه جمع
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را  ستفهرآن  هستند، اما اگر در موردش جدی باشید باید واقعاً فهرستی بلندبالادنبال 

ی یهاکنند بشناسید، چه تیپ آدممی ، باید افرادی که آن را مدیریتدنیکبررسی 

ی هستند که برای مثال حتی کار امدادی یهاروند. سازمانمی کنند، کجامی هستند، چه

ن اما من ای ام،هم این را گفته کنند. قبلاً می مع آوری کمک تلفنکنند اما برای جنمی

خطر این . دانممیهمبستگی امپریالیستی،  ی، نوعتافت همبستگی صنعتیهمپدیده را 

، آشنا نیستند مسئلههای قصد کمک دارند اما با واقعیت که واقعاً  برخیوجود دارد که 

کنند  ، سعیکنند اشخاص را بشناسند سعیکه با دیگران صحبت کنند، و به جای این

ری آوکنند که در حال جمعمی آورند و اعلاممی فهرستی پدید سریعاً  پاسخگو باشند،

ه ی کوچکتری از آنچاغلب تبدیل به نسخهها آن هستند. خب،برای هائیتی کمک مالی 

جنبش ، و در نهایت آورندمی هاکمک بر سربزرگ  نهادهای مردمسازمانشوند که می

مسئول انتخاب ما  یههم که دیدانیم م:گویمی هاآن کنند. من بهمی مردمی را تضعیف

 تپوسزنان سیاهجنبش . ویلمت بران، کسی که میدهیکه بدان ارجاع م میهست آنچه

بیان کرد، و من قاطعانه با آن کار خانه را بنیان گذاشت، آن را  در ازایبرای دستمزد 

 درخشان او بود. ار سخنانشمبییکی از ؛ موافقم

اوه، » :با من تماس گرفت و چیزی شبیه به این گفت هایشکمکفردی در مورد 

که  متوجه شدمدر فکر این بودم که به چنین و چنان گروهی کمک کنم، اما بعد 

یاهان س توسطاین است که  کمکبرای ها آن شاخص «مدیریتش با سیاهپوستان نیست.

 پوستبودند، مویس سیاه پوستها سیاهدووالیه اما مهواخمدیریت شود. معذرت می

مرجع  انتخابتواند تنها شاخص بودن نمی پوستاست. سیاه پوستبود، بارباکیو سیاه

گذرانی و هر روز در حال بدی روزگار می بسیار. وقتی که در موقعیت کمک باشد

ی ه جهتبه رفتن بدیگر آن هستی، تمایل  اشکالسروکله زدن با نژادپرستی ساختاری و 

با  خواهممی خب، من»طلبانه است، یعنی گفته شود که که کمی جداییداری 

معتقد به خودمختاری هستم.  من مطلقاً «رابطه داشته باشم. های سیاهانسازمان

زنان سیاه برای دستمزد برای کار خانه کمک  تأسیسمنظورم این است که من به 

درصد آن  3۱خص باشد. من در باربادوس که حدود تواند تنها شانمی اینکردم. اما 

سیاه داشته  یتواند چهرهمی دانستند که دشمنمی ، و همهبزرگ شدم سیاه هستند
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ع از جوام که عمدتاً ) آن چیزی است که مااین کنم که می است. فکر کاملاً واضحباشد، 

ادآوری کنیم که فقط ی در کلملل غربی و باید به مردم آمریکا، اروپا،  (ایمسیاه آمده

توان میکند به این معنا نیست که می رف اینکه کسی سیاه است و خوب صحبتصِ

 کنار گذاشت و آن فرد یا سازمان را از شناخت بیشتر معاف کرد. پاسخگویی رامعیار 

خواهم نظری به آینده بیندازم. آینده چگونه است؟ می : در خاتمه، فقطکامیلا واله

 ی در پیش است؟چه امید

از امید و ها آن : مردم هائیتی به بسیج خود ادامه خواهند داد.یر لبوسییرپی

که  را مردم یرو یگذارهیسرما یبرنامهها آن آرزوهایشان دست بر نخواهند داشت.

 هنخواهند کرد. منابع کشور و مالیاتی که مردم هائیتی ب رهالاوالاس پیاده شد،  توسط

؛ اکثریت مردم از آن بهره ببرند که عملاً استفاده شودبه شکلی باید اند خزانه ملی داده

منابع تمیز آب آشامیدنی ساخته شود؛ شرایط کاری بهبود و ها، مدارس، بیمارستان

تک اهالی هائیتی بتوانند با احترام و در یک محیط امن یابد، طوری که دهقانان و تک

های تفریحی هم لذت ببرند. کشورمان عالیتو شکوفا زندگی کنند. حتی مردم ما از ف

اند به مردم تحمیل کردهرا های مرگ که حکومت ترس و وحشت از یوغ جوخهباید را 

 آزاد کرد.

یا خارج از شهر، اغلب مجبور به  ندهای مرگ، در شهر باشخاطر جوخهمردم به 

و بمانی، زمینت را از اگر کشاورز باشی  خود را به دهان  شیر بیندازند. کهنیا ای ندفرار

زد بدون دستم شوی و عملاًمی دهی و علاوه بر آن مجبور به بازگشت به زمینتمی دست

کنی. تصاحب زمین که نقض حکم می اند، کاربرای همان کسانی که آن را غضب کرده

در  ۰۲۲9در اوایل سال بخشی از سیاستی است که  ؛اتفاقی نیست ،قانون است

به اجرا  حدود هجده سال اشغال هائیتیو نادا تصمیم گرفته شد کا یگردهمائی اتاوا

 . ه استدرآمد

 ،جلوی این را خواهیم گرفتنه، ما مبارزه خواهیم کرد، ما »گویند، می مردم هائیتی

 «و تغییر خواهیم داد.خواهیم کرد و ما این نظام را واژگون 
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دانیم، آمریکا می خوبیخواهم اضافه کنم همانطور که به می : همچنینکامیلا واله

دهد، می است و به اشغال هائیتی ادامهاز کشور خود هائیتی مردمان در حال اخراج  دائماً

سم وری، علیه امپریالیتدر قلب امپرا بایدی که در آمریکا اهل هائیتی نیستند یهاو آن

 تآمریکا و در همبستگی با هائیتی و مردم هائیتی بسیج شوند. همانطور که مارگار

، بلکه امروز، 81۲۱، نه تنها به خاطر سال های سیاهژاکوبنین بزرگی به گفت، ما دِ

 داریم.

از بیان آن سپاسگزارم، از صمیم قلب با شما موافقم. دولت بایدن  :یر لبوسییرپی

هائیتی به شما مردمان خاطر همین است که گذرد. بهمی داند که چهمی به خوبی

ا هآن . منظورسلطه یکل ساختار جهان نمودِ است یشگاهیآزما یتیهائخواهند گفت: 

ی که کمک مالی، یهادهد بدون اطلاع آنمی این است که هر اتفاقی که در هائیتی روی

کنند، را کنترل می «(محوری یدارودسته»هائیتی مردمان یا به قول )گروه محوری 

اند یا چیزی شبیه به لققادر مطها آن ی آن نیست کهپذیرد. این به منزلهصورت نمی

بخشی از  ،به ضرر مردم هائیتی است آنچهچنان نفوذی در کشور دارند که هر  اماآن، 

طور همانی ما این است که آن را ساقط کنیم و . وظیفهکنندمی اجرا سیاستی است که

آنچه  امتمبا  هائیتی کاملاًمردمان این درخواستی است برای همبستگی. ما که گفتید، 

 ازها را که این کنند کند تصور خارجیمخاطب  ممکن است امایم. یآشنا داده استرخ 

ده، ش و ضبططور نیست. همه چیز ثبت کنیم. اینمی که اغراقایم یا اینساختهخودمان 

جهانی را در جریان بگذاریم، و امیدواریم  یداریم که جامعه نیازروشن است. ما  بسیارو 

 در همبستگی با ما مبارزه کنند.که مردم همراه با ما و 

 

 است از: یمتن بالا برگردان

 https://monthlyreview.org/2021/10/01/the-long-haitian-
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