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  يونگه ولت
  فردريک اشناترر: نويسنده
  حميد علوی: برگردان

  ٢٠٢٢ اکتوبر ٠٥

 یمرز روز تاريخی در گذرگاه 
  ا از سر گرفتندونزوئال و کلمبيا حمل و نقل بار بين دو کشور ر

 
، کلمبيا و ونزوئال مرز مشترک خود را )به وقت محلی(روز دوشنبه : شن را داردحال و ھوای اين روز حال و ھوای ج

  .ی کردندئبرای حمل و نقل بار را بازگشا

ھا تزئين شده بودند، از گذرگاه اصلی بين شھر مرزی سن آنتونيو دل تاچيرا   که با پرچمئیھا پس از مراسمی، کاميون

  .ونزوئال و کوکوتا در کلمبيا عبور کردند

» تاريخی«اين روز را » سيمون بوليوار«وستاوو پترو رئيس جمھور کلمبيا با حضور خبرنگاران بر روی پل مرزی گ

  .توصيف کرد

  .خواھد بود» امريکاگامی به سوی رفاه برای کلمبيا، ونزوئال و کل «تی نوشت که باز کردن مرز ئيپترو در تو

ما اميدواريم که مرزھا ھرگز دوباره بسته «: به مطبوعات گفتوزير حمل و نقل ونزوئال رامون والسکوئز آراگوئان 

  ». است و اين رابطه پايدار خواھد بودئیياؤرنشوند، اين فقط يک خط 
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ما در حال از : تر خود نوشتئيجمھور ونزوئال که در اين مراسم حضور نداشت، در تو نيکالس مادورو، رئيس

ھای برادر   کامل و بدون محدوديت مرز بين ملتئیيشبرد بازگشاھای قاطع برای پ سرگيری روابط و برداشتن گام

  .ھستيم

 .است» خلقھای ھمبسته« جديدی از روابط برادرانه، محترمانه و مسالمت آميز بين ۀآغاز مرحل» رويداد تاريخی«

  .ردت، روابط با ونزوئال را عادی کسگسوسيال دموکرات پترو بالفاصله پس از روی کار آمدن در اوايل ماه 

 با اياالت متحده، خوان گوايدو، سياستمدار جناح راست اپوزيسيون مسوئیھ، ايوان دوکه، سلف او، در ٢٠١٩در سال 

  .که او ھرگز در ونزوئال قدرتی داشته باشد بدون اين –شناخت  کاراکاس به رسميت» حق بۀنمايند«را به عنوان 

 فقط تا محدودی به روی عابران پياده باز شده است و  کيلومتری بين کشورھای ھمسايه در سال ھای اخير٢٢٠٠مرز 

  .امکان حمل و نقل کاال وجود نداشت

 .کرد برای نمايش تبليغاتی عليه دولت کاراکاس سوء استفاده می» سيمون بوليوار«دولت راستگرای دوکه، بيشتر از پل 

 .روابط اقتصادی است» یعادی ساز« ھر دو دولت، گامی که روز دوشنبه برداشته شد تمرکزش بر ۀبه گفت

 گردش مالی دالرجا شد که معادل ھفت ميليارد ه  ميليون تن بار در مھمترين گذرگاه مرزی جاب٣.۵۶، ٢٠٠٨در سال 

  . بوددالر ميليون ٣٩۴ تنھا ٢٠٢١در سال . بود

  . برسددالررد  ميليا١.٢بوگوتا معتقد است حجم تجارت بين دو کشور ھمسايه می تواند تا پايان سال جاری به يک تا 

 . قابل دستيابی است٢٠٢۴ در سال دالر ميليارد ٢ تا ١.٨ وزير تجارت گرمان اومانيا، حجم تجارت بين ۀبه گفت

. دسترسی داشت» کل پتانسيل تجاری«والسکوز وزير حمل و نقل کاراکاس نيز اعالم کرد که اکنون می توان دوباره به 

  .با اين حال، به اين سادگی ھا ھم نيست

 ال اسپکتادور روز سه شنبه گزارش داد، ھنوز مشخص نيست که مبالغ و پرداختی ھا ئی کلمبياۀمانطور که روزنامھ

  .برای تجارت فرامرزی چگونه تراکنش می شود

  . تحريم ھا عليه کاراکاس از جمله مسدود کردن تراکنش ھای مالی بين المللی استۀدليل اين امر ادام

 بين کلمبيا و ونزوئال، که در واقع برای روز دوشنبه در نظر گرفته شده بود، به دليل از سرگيری پروازھای تجاری

  . کوتاه به تعويق افتادۀ ونزوئال در يک اطالعيئیاقدامات تنبيھی عليه خطوط ھوا

ر ھا برای مقاومت در براب ھای کلمبيا اولين تالش خود را برای حضور در خيابان در ھمين حال، روز دوشنبه، راست

  .دولت جديد جناح چپ انجام دادند

» ھر چيزی« اول افراد شکم سير و کسانی که وضعيت بھتری داشتند عليه ۀدر چندين شھر در سراسر کلمبيا، در درج

  .تظاھرات کردند – ال پايس ئی اسپانياۀبه قول روزنام –دانند  که آنھا با پترو مرتبط می

کيد کرده است که ھميشه به حق آزادی بيان احترام می گذارد، أتر تيئبر اساس يک نظرسنجی، رئيس جمھور که در تو

 .مبر در نظرسنجی شرکت کردند برخوردار است که در اوايل سپتئی ھائی درصد از کلمبيا۶٩از حمايت 

  

 


