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 گزارشی ميدانی: گوايدوی منفور و زندگی مردم ونزوئال بدون برق
 خيابان و با ھم گپ اخلدھنگام قطع برق مردم داستان تعريف می کردند، موسيقی می نواختند و يا می رفتند بيرون 

آدمھا دسته جمعی .  بين انسانھای واقعیابطهريک بھشت بود، نه تلويزيونی و نه اسمارت فونی، بلکه . زندند می

  .دآشپزی می کنند، در طول روز بازيھای تخته ای و دومينو بازی می کنند و بچه ھا ھم خوشحالن

  :يادداشت سردبير

 و کارولينا گرته رول، يک ژورناليست ونزوئالئی، ھر دو مقيم لندن، در گنوکس، يک ژورناليست عکاس انگليسآلن گي

ھر دو ژورناليست برای کالن .  گزارشی ميدانی به مدت يک ماه به ونزوئال سفر کردندۀ برای تھي٢٠١٨ ونجماه 

ک تايمز، سی ان ان، ايندپندنت و رويترز گزارشھای گيگنوکس برای نيويور. رسانه ھای بستر اصلی کار می کنند

ھيچ کدام .  کار با بی بی سی اسپانيولی را داردۀتصويری تھيه می کند و گرته رول نيز در کنار کار برای تله سور سابق

وئال و از دو ژورناليست را نمی توان در شمار فعاالن و ژورناليستھای چپگرائی قرار داد که برای حمايت از دولت ونز

عکس، گيگنوکس و گرته رول به  هب.  گزارش برای مقابله با تبليغات کالن رسانه ھا به آن کشور سفر کرده اندۀتھي

  . گزارش برای يکی از ھمان کالن رسانه ھا به ونزوئال سفر کردندۀمنظور تھي

می کند که شايد در گزارشات فعاالن با اين حال آنچه آنھا در مصاحبه با پاول کوچرين بيان داشته اند، حقايقی را بيان 

گزارشی از ميدان و تصويری از مردمی در حال مقاومت که کمتر کسی . طرفدار چاويسم و ضد جنگ نيز نتوان يافت

  .می تواند تصور کند

 مقارن با زمانی بود که بحران اقتصادی در بدترين وضعيت خويش قرار ًزمان سفر اين دو ژورناليست به ونزوئال دقيقا

با اين حال مشاھدات آنان نشان می دھد که اثری از يک تمايل به يک خيزش . داشت و تورم به باالترين سطح رسيده بود

، اوضاع در ونزوئال به ٢٠١٨از آن زمان به بعد، يعنی در ماھھای پائيز و زمستان . عليه دولت وجود نداشتعمومی 

ش پيدا می کرد و توزيع مواد غذائی ھر چه بيشتر سر و سامان تورم کاھ. طور مستمری به سمت بھبود پيش می رفت

ويژه با چين و روسيه، آشکارا به سمت بھبود حرکت ه می گرفت و امور توليد نيز با انعقاد قراردادھای متعدد تجاری، ب

مريکا و دول ا اين تحوالت موقعيت دولت مادورو نيز آرام اما مطمئن بيشتر تثبيت می شد و اميدھای ۀدر نتيج. می کرد

ھمين نيز يکی از اصلی ترين داليل . غربی برای فروپاشی اين دولت در اثر فشارھای اقتصادی به يأس مبدل می شدند
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ه  بود که آشکارا فاقد تدارکات الزم برای يک جابنوریج ماه ۀدست زدن به کودتای عجوالنه، سرھم بندی شده و احمقان

  .جائی قدرت بود

 از اھميت چندانی ًرخی از مشاھدات زندگی روزمره در ونزوئال را بيان می کنند که ظاھراگرته رول و گيگنوکس ب

و البته اين . برخوردار نيستند، اما ھمين روزمرگی متفاوت يکی از عوامل ناکامی کودتا و موفقيت دولت چاويستی است

 ۀجامعه قرار دارد و ھم مجموع متفاوتی بين دولت و ۀدر پس آن ھم رابط. روزمرگی متفاوت امری اتفاقی نيست

 اھرمی در ۀ لنگرگاه محکمی برای دولت و به مثابۀی پايه ھای جنبش چاويستی که به مثابئوسيعی از ابتکارات توده 

می توان تصور کرد که در صورت فقدان چنين .  متفاوت بين دولت و جامعه عمل می کنندۀشکل دادن رابط

ھمچنان که می توان تصور کرد که در صورت . به مراتب نامساعد تر می بودساختارھائی اوضاع برای دولت امروز 

در ونزوئال مردم از گوشت صرفنظر کرده اند و در . چنين دشواريھای عظيمی در ايران اوضاع چگونه می بود بروز

 برق نيز ۀز رو٥ برق و قطع ۀحتی عمليات خرابکاری شبک. عين حال ھنوز اکثريت آنان از دولت حاکم دفاع می کند

  ؟در ايران چه اتفاقی می افتاد.  عليه دولت به خيابانھا بکشاندنتوانست مردم ونزوئال را

  . ونزوئال را منعکس کنيمۀی تر جامعئاميدواريم بتوانيم در فرصتھای آينده بخشھائی از اين واقعيتھای پايه 

*****  

  ؟ آنجا بوديد و کجاھا رفتيدکرديد، چه مدت شما در ونزوئال چه می: پاول

من اآلن نمی توانم اسم کانال تلويزيونی را .  برای يک ماه به آنجا رفتيم تا يک مستند بسازيم٢٠١٨ ونجما در : آلن

شھری (، کومانا )در کوھھای آند(ما از کاراکاس، پايتخت، مريدا . عنوان کنم، اما گزارش به زودی پخش خواھد شد

  .بازديد کرديم) نزديک دھانه رود اورينکو(انا و چيوداد گوي) ساحلی

  ؟زندگی در ونروئال در مقايسه با آنچه که در رسانه ھای غربی می ديديد چگونه بود: پاول

من يک ژورناليستم، خانواده ای در ونزوئال دارم و می دانستم که واقعيت خيلی متفاوت از آن چيزی بود که : کارولينا

آلن . اولين چيزی که ما متوجه شديم اين بود که فقری نديديم. اما من ھم سورپرايز شده بودم. رسانه ھا تصوير می کردند

من ھمين امروز صبح سه نفر را در حال خواب در . لمبرداری کندمانھا و مردم فقير در خيابانھا فخواست از بيخان می

ما . کنيم، نه در شھرھای بزرگ و نه در شھرستانھااما در ونزوئال ما نتوانستيم ھيچ کس را پيدا . خيابانھای لندن ديدم

ی است که توسط دولت علت آن برنامه ھای چند وجھي. يمخواستيم با آنھا مصاحبه کنيم، اما نتوانستيم پيدايشان کن می

ن اي. با خدمات اجتماعی برای جمع کردن کودکان از خيابانھا و يا برگرداندنشان به خانواده ھايشان.  می شوندءاجرا

  . متوجه نشده بودم که چقدر مؤثر بودندً ھستند اما من اصالءبرنامه ھا مدت زيادی است که در حال اجرا

  ؟آلن، چه چيزی تو را متعجب کرد: پاول

غذا ھست، رستورانھای خصوصی ھست و کافه ھا ھم . ھا آنجا فرسوده و کھنه ھستندزچي. ما بايد واقع بين باشيم: آلن

صادی را می توان حس کرد اما فقر آنقدر بد نيست که من در برزيل و کلمبيا ديدم که کودکان  بحران اقتۀضرب. بازند

فقر . آب جاری و برق دارند کارتن خوابی ندارد و زاغه نشينھا ۀرسد ونزوئال مسأل به نظر می. خيابانی بسياری ھستند

گفتند که بايد نگران جنايت باشيم اما ما با قبل از رفتن به ما می . مريکای التين نيستاشدت کشورھای ديگر مطلق ب

گفت ونزوئال در مقايسه با کشور او خيلی راحت تر است که گاردھای  خانمی اھل السالوادور کار می کرديم که می

گويند که خيلی از بزھکاران از ونزوئال رفته اند چون که چيز  آنھا ھمچنين می. امنيتی با مسلسل بيرون کافه ھا ھستند

  .يلی يا جاھای ديگر شانس بھتری دارندچ يا رجنتاينابرای دزديدن آنجا نيست و در زيادی 

  ؟مريکا چه تأثيری بر ونزوئالئی ھا گذاشته انداتحريمھای : پاول
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به علت تورم بايد . مواد غذائی گران است اما مردم چيزھا را می خرند حتی اگر ده برابر دستمزدشان باشد: کارولينا

دولت سيستمی از کميته . ت پرداخت برای اين که دستگاھھا چنان مبالغ باالئی را يکدفعه قبول نمی کنندچند بار با کار

 ميليون خانواده را با يک ٦که ھر ماه ) که با اسم اسپانيولی کالپ معروفند(ھای محلی برای توليد و توزيع ساخته است 

دستيار ما از . زيع خصوصی، احتکار و کمبود را دور بزند توۀايده دولت اين بود که شبک. بسته غذائی تأمين می کند

اما مردم دور ھم جمع شدند و اين سيستم کالپ را .  کاراکاس بود و تنھا چاويست آنجا بود طبقه متوسطۀيک خانواد

 مگر اين که شما حقوق خيلی باالئی داشته باشی يا از.  قلم محصوالت است١٩درست کردند با بسته ھائی که حاوی 

پستوھای مردم پر بودند چون که شروع به . خارج پول دريافت کنی که آن وقت بايد راه ديگری برای تغذيه ات پيدا کنی

 کيلو برای ١٥ تا ١٠زنم  مردم وزن کم کرده اند، من حدس می. انبار کردن مواد برای موقعيت اضطراری کرده بودند

مريکا، به علت خوردن اتعداد زيادی آدمھای چاق می ديدم، مثل . بار آخر من سه سال قبل ونزوئال بودم. آدمھای بالغ

  .کس ھم از گرسنگی يا سوء تغذيه در حال مرگ نيست اما اين بار مردم سايزشان خوب شده بود و ھيچ. افراطی

  ؟خورند ونزوئالئی ھا چی می: پاول

به جای آن .  کنند عذرخواھی می کردنداز اين که نمی توانستند به ما گوشت تعارف. يک رژيم غذائی گياھی: کارولينا

ھمه مجبور شده اند که رژيم غذائی گياھی بگيرند و شايد بيشتر گاليه از اين بود که . سبزيجات، حبوبات و لوبيای سياه

قبل از اين که ھوگو چاوز قدرت . وضعيت آنطور وخيم نيست.  عادت داشتند گوشت بخورندًنمی توانستند آنطور که قبال

رسيده است و % ٢٧اين رقم به سطح . در فقر زندگی می کردند% ٨٠ونزوئالئی ھا در فقر مطلق و % ٤٠ را بگيرد

  .ھمه از دولت کمک دريافت می کنند. فقر مطلق وجود داشت% ٧ تا ٦پيش از بحران اخير فقط بين 

  ؟پس غذا نگرانی اصلی است: پاول

ا يک ابرتورم داريد قيمت ھمه چيز باال می رود اما غذا محل وقتی که شم.  واقعی به مواد غذائی استۀحمل: کارولينا

. اصلی ھزينه ھا می شود برای اين که اين متغيری است که قيمت آن در سطح سرسام آوری باال می رود

 خانوار را تشکيل می ۀصورتحسابھايی از قبيل آب، برق، حمل و نقل عمومی باال نرفته اند و درصد کوچکی از ھزين

ن خود دليل آن است که چرا اخالل در اقتصاد عامل درونی ندارد بلکه توسط عوامل خارجی به وجود آمده اي. دھند

  .اگر غير از اين بود قيمت ھمه چيز بايد باال می رفت، فرقی نمی کند چه. است

  ؟آلن، شما در ونزوئال وزن کم کردی: پاول

آنجا کمی مثل . دم سبزيجات خودشان را کشت می کنندچيزی که مرا متعجب کرد اين بود که چقدر از مر. نه: آلن

درختھای . ھوای ونزوئال گرمسيری است و کشت سبزيجات ساده است. روسيه است که ھر کس داچای خودش را دارد

  . ھمه جا ھستند و ھر جا که دلت بخواھد می توانی مانگو از درخت بکنی]عم[مانگو

  ؟مريکاستا نتيجۀ تحريمھای ًخوانيم مقدمتا يعنی بحرانی که ما ھر روز درباره اش می: پاول

کنم دولت در واکنش به جھتی که  فکر می. خواھم منصف باشم من می. تحريمھا روی کشور تأثير گذاشته اند: کارولينا

 سال گذشته ٥ر از بدھی ھای خارجی در لا ميليارد د٧٠پرداخت .  کند عمل کرد،کشور در آن تحت فشار قرار گرفت

به نظر من مادورو با اين تلقی که اين راه درست ھمکاری است تصميم گرفته بود که بدھی ھای . ی نبود ايدۀ خوبًاحتماال

اما در ھمان زمان جنگ اقتصادی ھم در سطح داخلی و ھم خارجی و با بلوکه کردن . خارجی را باز پرداخت کند

  .وامھای بين المللی شروع شده بود

 اقدامات الزم را انجام می داد که اجازه داده بود بيش از صد صرافی در امتداد مرز  عليه کلمبيا نيزدولت ھمچنين بايد

اين صرافی ھا ارز ونزوئال را تخريب کردند چون که از نرخھای متفاوتی استفاده می کردند و اين . ونزوئال ايجاد شود
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بايد دست ] يعنی دولت ونزوئال[ آنھا کنم که من فکر می. تأثير داشت] واحد پول ونزوئال[در ارزش زدائی از بوليوار 

اگر کلمبيا می . را باز می کردند] ٢٠١٨ تا ٢٠١٠رئيس جمھور کلمبيا از سال [دولت خوان مانوئل سانتوس کادرون 

گفت که نفتی که از ونزوئال از مرز رد می شود قاچاق به حساب می آيد، چرا در مورد ارز اينطور نبود؟ به خاطر 

رگترين صنعت در کلمبيا کوکائين است، حمل مواد مخدر، و اين به طور تصاعدی رشد نيز کرده داشته باشيم که بز

. ر فراوانی در اختيار دارند و الزم است که اين پولھا را بشورند که زير آب پول کلمبيا را زدلااست به شکلی که آنھا د

 سال قبل وبسايتی ايجاد کرد ١٢ ونزوئالئی حدود در ميامی ھم اليگارشی. تعبيه شده است] يک ابرتورم[ابرتورم آنجا  

  . که ھدفش تخريب اقتصاد ونزوئال بودDolarToday" ر امروزلاد"به نام 

  ؟غير از اين چه چيز برايت تکان دھنده بود: پاول

 ھمياری مردم تمايل به.  اوضاع جوک تعريف می کنند که برايم باورنکردنی بودۀمردم لبخند می زنند و دربار: کارولينا

  .مثل آن موقعی که ماشين ما يک شب از کار افتاد. دارند و ما در موقعيتھای ناجوری ھم قرار گرفتيم

ما توی جاده بوديم و ديديم که فقط نيم ساعت ديگر راه باقی مانده . ھمه می گويند که شبھا در ونزوئال رانندگی نکنيد: آلن

من فکر کردم که کابوس ونزوئالئی ام را خواھم داشت، در . نس سوختچه اتفاقی می توانست بيفتد؟ بعد يک ترا. است

  ؟ کی بايد ما را پيدا کندًاصال. دل شب، گير کرده وسط يک ناکجا آباد

چون آنجا ديگر ھيچ نوری نبود ما بايد از موبايل ھايمان استفاده می کرديم تا کاميونھای بزرگ بتوانند ما را : کارولينا

  .کنار جاده ببينند

تا اين . من ادای اين را درآوردم که کر ھستم چون که با اين لھجه اسپانيولی ام کسی باور نمی کرد من ونزوئالئی ام: آلن

اما آنھا خيلی مھربان بودند و ما .  کھنه سر رسيد که سرنشينانش ھم بيشتر عبوس به نظر می رسيدندًکه يک وانت واقعا

  .را تا يک پمپ بنزين رساندند

  .مريکا نيستی و قرار نيست ھدف گلوله قرار بگيریا آلن، من بھت گفتم که تو در :کارولينا

م اما ھمه چيز به خوبی گذشت وش کردم کشته می من فکر می. خوب من ھمراه سه زن بودم و پول ھم ھمراھم بود: آلن

  .و آنھا ھم فکر کردند که من کرم

  .اما ما در ماشين خوابيديم و خوب ھم گذشت. يمبه ما گفتند که می توانيم در يک مغازه بخواب: کارولينا

  ؟ھای برق که کشور را دچار اختالل می کرد چطور بود قطع: پاول

 خيابان و با اخلدھنگام قطع برق مردم داستان تعريف می کردند، موسيقی می نواختند و يا می رفتند بيرون : کارولينا

آدمھا دسته جمعی .  بين انسانھای واقعیابطهرمارت فونی، بلکه يک بھشت بود، نه تلويزيونی و نه اس. دندز ھم گپ می

خانواده ھای با فرزند . آشپزی می کنند، در طول روز بازيھای تخته ای و دومينو بازی می کنند و بچه ھا ھم خوشحالند

اين ھم . د و نه برق استرس بيشتری دارند به ويژه وقتی که در آپارتمانھای برجھا زندگی می کنند و نه آب دارنًاحتماال

. ستامريکا شبکۀ برق را مورد حمله قرار داد چون که اين به معنای قطع آب در کاراکاس ھم ادليل آن است که چرا 

خوشبختانه در اطراف شھر چشمه ھای با آب تميز ھم ھستند و مردم صف می کشند تا از . شھری با ده ميليون جمعيت

  .آبشان استفاده کنند

  ؟ ناھماھنگی بين تصويری که از ونزوئال داشتيد با واقعيت وجود داشتيعنی يک: پاول

 در حد و ًسنگی نيستند و ھمانطور که گفتم فقر اصالرآنجا صف بنزين بود اما مردم در حال مرگ از گ. ًقطعا: آلن

 انتقاد می مردم خيلی بازند و از دولت. گويم يک ديکتاتوری سختگيرانه آنجا ھست من نمی. حدودی مثل برزيل نيست

حزب سوسياليست متحد ونزوئال اذعان کرده که تصميمات . مريکا اما ھمنيطور از چاوز و مادورواکردند و از 
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مردم از حرف . من فکر می کردم آنجا بيشتر سرکوبگرانه خواھد بود و اينطور نبود. اقتصادی نادرستی گرفته است

مريکا را به خاطر وضع موجود سرزنش می کنند تا ائی ھا بيشتر کنم ونزوئال من فکر می. زدن آزادانه ھراسی نداشتند

  .مادورو را

 چطور فکر ه وجود آمدب امريکا و کانادا به خاطر ارسال کمکھای انسانی روریب اين جنجالی که در ماه فۀدربار: پاول

  ؟می کنيد

نھادھای بين المللی نمی خواستند مريکا و به ھمين دليل ھم ااون يک اسب تروا بود، راه خوبی برای باز کردن پای : آلن

  .به جای آن کمکھای چينی و روسی وارد شد. جزئی از آن برنامه باشند

گوايدو منفور ترين آدم در . مپ انتظارش را داشتند شکل نگرفتمريکا و تراآن ھرج و مرجی که : کارولينا

آنھا آنجا برق ھم دارند به اين . مت دارد گرانقيمت مرسدس در کاراکاس اقاۀاو در يک ھتل لوکس در محل. ونزوئالست

ھمين ھم دليل اين است که گوايدو رفته است آنجا و يک . دليل که برايش آماده بودند و ژنراتورھای توليد برق خريده اند

و در حالی که مردم عذاب می کشند گوايدو .  کامل يک ھتل لوکس را برای خودش و خانواده اش اشغال کرده استۀطبق

  .اين يک دنيای موازی است.  سفر آينده اش به اروپا را طرحريزی می کندۀ سوئيت برنامدر آن

  ؟فکر می کنی گوايدو ناکام خواھد شد: پاول

ی احمق را اھست که معن] شبيه اسم وی[در زبانشان لغتی .  اسمش می سازندۀونزوئالئی ھا کلی جوک دربار: کارولينا

اين .  شان در مرسدس نگاه کن که جمعيتی ھم جمع نشدچ مار١٢ به تظاھرات بعد ھم. guevonدر اسپانيولی می دھد 

مريکا بيشتر از او يک پرزيدنت می سازند، اھر چه اروپائی ھا و . قضيه در کشور تبديل به يک جوک شده است

ا را پيش جالب اين است که چاوز وقايع اين روزھ. گوايدو رئيس جمھور ونزوئال نيست. وضعيت غريب تر ھم می شود

  .مردم ھم رو به گذشته می کنند و دوباره کارھای او را می خوانند. بينی کرده بود و درباره اش نوشته بود

ھمين . ی را کردت که بتوان با آن چنين پيش بينيسامريکای جنوبی امريکا در ا زيادی از تاريخ امپرياليسم وادم: پاول

  .ان، در پاراگوئه، ھندوراس و حاال ھم که پشت گوايدو را گرفته انداواخر کانادائی ھا و کمپانی ھای معدنش

اين يک . ، يا اين که چه اتفاقی برای ساندينيستھا و در السالوادور و گواتماال افتاد١٩٧٣يلی چببين در . ًدقيقا: کارولينا

ب می کنند تا قيمت نيازمنديھا و  مطالعه شده است که با استفاده از نيروھای بيرونی يک اقتصاد را تخريًژی دقيقايسترات

  .وقتی يک چنين دوری را داريد، آن وقت اوضاع منفجر خواھد شد. محصوالت را باال ببرند

  نپاول کوچري

      تدارکت تحريريه ساي: رگردان ازب

   

   : منبع

-media-the-vs-venezuela-in-ground-the-on/2019/03/18/org.counterpunch.www://https

spectacle/  

Alan Gignoux is a photojournalist, with a particular focus on socio-political and 

environmental issues. Alan’s work has been published in The New York Times, CNN 

among others, Reuters and World Photography News, The Independent, avellerTr 

)com.gignouxphotos.www.(  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

filmmaker and artist, Carolina Graterol is a Venezuelan journalist 

)com.carolinagraterol.www .(and ) Spanish(She has worked for the BBC World Service 

Telesur. She is the director of “A Letter from Venezuela  

 

  


